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ทุนสวนตัว

ทุนสวนตัวแหลงทุน 

อ.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

Estimating Sector Concentration 
Risk from Practitioners' View

1 11/2552-11/255
3

10,000.00

อ.ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

Fumonisins monitoring in Thai 
red cargo rice by reversed-phase 
high-performance liquid 
chromatography with 
electrospray ionization ion trap 
mass spectrometry

2 1/2553-12/2553 100,000.00

ศศิธร ล้ิมสุวรรณ
     Molephyt_Mycotoxin Research, Germany
     
รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ.สมชัย สัจจาพิทักษ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

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

3 10/2552-9/2554 100,000.00

อ.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา
อ.ประภา ทรงจินดา
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นางภัทรา มูลจิตร
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.อรรถพล คําเขียน
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาศิลปศาสตร

Thai Learners' English 
Pronunciation Competence

4 1/2553-8/2553 10,000.00

อ.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

The Procyclicity in Stress Testing 
of Financial Institutions in 
Thailand

5 10/2552-9/2553 5,000.00

ผศ.สุขุมาล กิติสิน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

กรณีศึกษาประสิทธิภาพโปรแกรม
ประยุกตเพียรทูเพียรประเภท 
Live-streaming : TVUPlayer

6 11/2552-1/2553 5,000.00

วิทวัส มงคลนวเสถียร
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
     
อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

กระบวนการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
อาชีพของชุมชนเคร่ืองปนดินเผา
ดานเกวียน  จังหวัดนครราชสีมา

7 1/2553-8/2553 30,000.00

อ.มนตชัย โศภิษฐกมล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

กระบวนการสรางระบบเว็บเซอรวิสให
บริการรูปแบบการแลกเปล่ียนขอมูล
ตามมาตราฐานโปรโตคอล SIP2

8 10/2552-10/255
3

1.00

ผศ.บุษบา ตนทอง
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
แบบเนนกิจกรรมเชิงกระบวนการใน
ช้ันเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตาง
ประเทศ: มองตางมุมของผูเรียนและ
ผูสอน

9 6/2553-6/2554 45,000.00

อ.อารม อันอาตมงาม (ธารีสังข)
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การคัดเลือกเชื้อราท่ีทําลายใบผัก
ตบชวา

10 3/2553-2/2554 10,000.00
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ศันศนีย เผดิมรอด
     ไมระบุหนวยงาน
     

การคัดเลือกเชื้อราท่ีทําลายใบผัก
ตบชวา

10 3/2553-2/2554 10,000.00

ผศ.พรศิริ มวงสมัย
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

การจัดการการเรียนการสอนวิชาการ
เขียนขั้นสูงจากมุมมองของผูเรียน
และผูสอน

11 4/2553-12/2553 3,000.00

อ.จารุวัฒน เถาธรรมพิทักษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การจัดการแมลงศัตรูขาวโพดแบบ
ผสมผสาน

12 10/2552-9/2553 20,000.00

รศ.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

การเจริญของรังไขบัวหลวงพันธุ
สัตตบุษยและสัตตบงกชหลังจากการ
ถายละอองเรณูแบบผสมขาม

13 2/2553-12/2554 50,000.00

ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(บาง
พระ) จังหวัดชลบุรี
     
สุจิตรา สมปาน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาตร ม.
เกษตรศาสตร
     
อ.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป)
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

การใช Concordancesเพ่ือชวยนิสิต
ใหตระหนักถึงการใชกลมคําภาษา
อังกฤษทีเกิดรวมกัน

14 10/2552-10/255
3

2,000.00

Dr. Uthit Ekbumroong
     Burapha University
     
รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การใชน้ํากามสังเคราะหเพ่ือเพม
สมรรถภาพทางการสืบพันธุของสุกร
สาว

15 1/2553-4/2554 500,000.00

อ.จีรภา หินซุย
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การใชสกัดเอนไซมไคโมทริปซิ
นจากอวัยวะภายในของปลา
นวลจันทรทะเล

16 10/2552-9/2553 30,000.00

นางสาวสุดารักษ  วิภาสกุลเดน
     คณะประมง
     
อ.จีรภา หินซุย
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การใชสกัดเอนไซมทริปซิ
นจากอวัยวะภายในของปลา
นวลจันทรทะเล

17 10/2552-9/2553 30,000.00

นางสาวอภิญญา  นิลรัตน
     คณะประมง
     
อ.นันทิภา พันธุสวัสด์ิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การใชเอนไซมทรานสกลูตามิเนสใน
การเช่ือมประสานเนื้อปลานิล

18 6/2553-5/2554 10,000.00

นายวายุพัฒน ทองหลอ
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง
     
นางสาวสิริกันยา ยศแผน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง
     
นางสาวธีราภรณ พูลพิพัฒน
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การตรวจพบเชื้อไมโครสปอริเดียท่ี
ยังไมทราบชนิดในนิลแดง จาก
จังหวัดกาญจนบุรี  ประเทศไทย

19 11/2552-9/2553 20,000.00

ผศ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.ปริญทิพย วงศไทย
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
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อ.ณัฏฐธน ฐิติชญาพงษ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การตรวจพบเชื้อไมโครสปอริเดียท่ี
ยังไมทราบชนิดในนิลแดง จาก
จังหวัดกาญจนบุรี  ประเทศไทย

19 11/2552-9/2553 20,000.00

นางภัทรา มูลจิตร
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

การถายทอดความรูภูมิปญญาทอง
ถิ่นเพ่ือการประกอบอาชีพการทํา
เคร่ืองปนดินเผาบานทุงหลวง จัง

20 12/2552-8/2553 40,000.00

ผศ.ฉัตรชัย เปสี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

การประมาณคาโวลาติลิต้ีของราคา
หุนธนาคารกรุงเทพฯดวยตัวแบบ
พลศาสตร

21 10/2552-12/255
3

80,000.00

ผศ.ฉัตรชัย เปสี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

การประมาณคาโวลาติลิต้ีของราคา
หุนปตท.โดยตัวแบบเฟนสุม

22 10/2552-12/255
3

80,000.00

อ.สมภพ สุวรรณรัฐ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงดานการอาชีวศึกษา

23 11/2552-2/2553 20,000.00

อ.วันดี เท่ียงธรรม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

การเปรียบเท่ียบคาโลหิตวิทยาของ
โคท่ีติดเช้ือบาบิเซีย อนาพลาสมา 
และทริปปาโนโซม : การศึกษายอน
หลัง

24 10/2552-9/2553 1,000.00

นายณัฐพล เมืองทอง
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     สํานักงานเลขานุการ
คมเดช จีนะเจริญ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     
อภิสิทธ์ิ สืบสาย
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     
จุฑามาส รัตนคุณูประการ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     
กาวิล นันทกลาง
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     
สไบ อุนศิริ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     
อ.อัญชนา ทานเจริญ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การผสมพันธุซํ้าซอนและบทบาท
ของของอาหารท่ีไดรับขณะผสมพันธุ
ในห่ิงหอยน้ําจืดชนิด Luciola 
aquatilis

25 10/2552-12/255
3

30,000.00

รศ.มธุรส จงชัยกิจ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การเผยแพรและใชงานทรัพยากรการ
ศึกษาสงเสริมการเรียนรูดานหลักสูตร
และการสอนดวยอิเล็กทรอนิกสโดย
ใชเทคโนโลยีเว็บ 2.0

26 10/2552-10/255
3

30,000.00

อ.ชาตรี ฝายคําตา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับ
ธรรมชาติวิทยาศาสตรของครูผูสอน
วิทยาศาสตร

27 5/2553-12/2553 20,000.00

รศ.มัทนา แสงจินดาวงษ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การพัฒนาคุณภาพน้ําปลา28 1/2553-9/2553 20,000.00

อ.อุลัยวรรณ อุสันสา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาเคร่ืองด่ืมโปรไบโอติกจาก
ขาวมอลต

29 4/2553-3/2554 50,000.00
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รศ.วิยะดา สีหบุตร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การพัฒนาตัวออนของหอยเชอรี่30 1/2553-12/2553 20,000.00

ผศ.ศิริชัย ศรีพรหม
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือ
ประเมินผลสมรรถภาพทางกายท่ี
สัมพันธกับสุขภาพสําหรับเด็กไทย 
อายุ 7-18 ป

31 1/2553-12/2553 30,000.00

อ.วสันต ทองไทย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาพัฒนาการคิดของนิสิต
โดยการใชแผนภูมิมโนทัศน

32 5/2553-10/2553 8,000.00

ผศ.เยาวภา ไหวพริบ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การยับยั้งจุลินทรียของฟลมไคโต
ซาน

33 10/2552-9/2553 10,000.00

นางสาวภัทรวดี เอียดเต็ม
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
อ.นันทิภา พันธุสวัสด์ิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การรักษาสีของน้ําปลาระหวางการ
เก็บ

34 6/2553-5/2554 10,000.00

นางสาวปรียานุช วงษโกวิท
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง
     
นางสาวรัฐกานต ปล้ืมบางพลี
     ไมระบุหนวยงาน
     
รศ.สาวิตรี รังสิภัทร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

การเลือกวิธีการสงเสริมท่ีเหมาะสม
สําหรับชาวประมงรายยอย

35 11/2552-9/2553 5,000.00

รศ.ศุภพร ไทยภักดี
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
นางพนิตนาฏ วีระวัฒน
     The Southeast Asian Fisheries Development 
Center-Training Dept (SEAFDEC-TD)
     
ผศ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

การศึกษาการเคล่ือนตัวของสาร
มลพิษในตัวกลางท่ีเปนรูพรุนในแบบ
จําลองทางกายภาพ

36 1/2553-12/2554 25,000.00

ผศ.ชลาธิป สมาหิโต
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การศึกษาการต้ังคําถามในกระบวน
การสืบเสาะหาความรูของครูปฐมวัย
ในประเทศไทย

37 5/2553-12/2553 10,000.00

ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

การศึกษาความจุของหอยแมลงภู
จากงบออกซิเจนท่ีละลายน้ํา ใน
สภาวะปกติโดยใชแบบจําลองเชิงตัว
เลขในอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

38 1/2553-12/2553 10,000.00

นางสุนทรี ทารพันธ
     นิสิตปริญญาโทภาควิทยาศาสตรทางทะเล
     
อ.พิเชษฐ สืบสายพรหม
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การศึกษาความเปนไปไดในการใช
ระบบกังหันลมขนาดจิ๋วสําหรับผลิต
ไฟฟาจากระบบทําความเย็นแบบ
ระเหยน้ําในสภาพความเร็วลมตํ่าเพ่ือ
ลดการใชพลังงานภายในโรงเรือน
แบบปด

39 10/2552-4/2553 18,000.00

Prof. Dr. Tomonobu SENJYU
     Power Energy System Control Laboratory, 
University of Ryukyus, JAPAN
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อาจารยสมควร ชูวรรธนะปกรณ
     รองกรรมการผูจัดการบริหารสายงานวิจัยและ
พัฒนาพันธุสัตวและเทคโนโลยีการเล้ียงสุกร บริษัท 
เครือเจริญโภคภัณฑ จําจัด
     

การศึกษาความเปนไปไดในการใช
ระบบกังหันลมขนาดจิ๋วสําหรับผลิต
ไฟฟาจากระบบทําความเย็นแบบ
ระเหยน้ําในสภาพความเร็วลมตํ่าเพ่ือ
ลดการใชพลังงานภายในโรงเรือน
แบบปด

39 10/2552-4/2553 18,000.00

อ.วนิดา สืบสายพรหม (จูลเมตต)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นางสาวอมรรัตน ตันบุญจิตต
     เจาหนาท่ีวิจัยและพัฒนา สายธุรกิจสุกร บริษัท 
เครือเจริญโภคภัณฑ จําจัด
     
ผศ.สุขุมาล กิติสิน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

การศึกษาความสัมพันธระหวางออโต
โนมัสซิสเต็มภายในประเทศไทย

40 11/2552-5/2553 7,500.00

อ.เสฎฐวิทย เกิดผล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หทัพเทพ ศิริธนะ
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.ภาสิณี วรชนะนันท
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

การศึกษาความหลากหลายและการ
แพรกระจายของปลาในแนวปะการัง

41 12/2552-12/255
4

300,000.00

นางสรอยทอง สายหยุดทอง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

การศึกษาคุณสมบัติการทําลายเช้ือ
จุลินทรียกอโรคในอาหารของเนื้อเบา
บับผง

42 8/2553-11/2553 30,000.00

อ.จีรวรรณ มณีโรจน
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การศึกษาคุณสมบัติบัติทางกายภาพ
และเคมีของขาวเกรียบสาหรายจาก
ขาวกลอง

43 10/2552-9/2553 20,000.00

ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควชิาผลิตภัณฑประมง

การศึกษาเบ้ืองตนเร่ืองการผลิตไบโอ
เอทธานอลจากสาหรายกลุมแมโค
รอัลจีของไทย

44 6/2553-3/2555 10,000.00

นายฉัตรมงคล  ไรสงวน(นิสิตรหัส 51020733)
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง  คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
นายกฤษณะ จันทะนรารักษ (นิสิตรหัส 51020709)
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง  คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
นางสาวพลอยวิณี  คําวงษ(นิสิตรหัส 51020519)
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง  คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การศึกษาเบ้ืองตนเร่ืองการผลิต
อินซูลินจากเคร่ืองในปลาทูนา

45 10/2552-3/2554 10,000.00

นางสาวหัทยา ลีฬหสกุลชัย (นิสิตรหัส 50020114)
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
นางสาวกัญวรรณ  เปกรัมย (นิสิตรหัส 50020692)
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การศึกษาเบ้ืองตนเร่ืองการผลิต
ฮอรโมนพืชจากสาหรายกลุมแมคโค
รอัลจีของไทย

46 10/2552-3/2554 10,000.00

นางสาวกฤษฏิกาญจณ  เทพลิบ (นิสิตรหัส 
50020684)
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง  คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
นางสาวทวีนันท  สุเพ็งคํา (นิสิตรหัส 50020809)
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง คณะประมง
     
อ.วนิดา สืบสายพรหม (จูลเมตต)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควชิาสัตวบาล

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบ
โตของไสเดือน 2 สายพันธุ

47 11/2552-6/2553 20,000.00

อ.พิเชษฐ สืบสายพรหม
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

การศึกษาผลการตานจุลชีพของ
ยานีโอมัยซินในการยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียกอโรคหูสวนนอกอักเสบท่ี
เพาะแยกไดจากสุนัข

48 10/2552-12/255
3

50,000.00

อารินี ชัชวาลชลธีระ
     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
จิรภัทธ อรุโนรัตน
     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
โชติกา ศิริวลัยลักษณ
     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
ธารทิพย รุงแสง
     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
อ.อัญชนา ทานเจริญ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การศึกษาพฤติกรรมการลาเหยื่อของ
ตัวหนอนห่ิงหอยน้ําจืด Luciola 
aquatilis

49 3/2553-6/2553 10,000.00

อ.บารเมศ วรรธนะภูติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาพฤติกรรมทางดานกําลัง
ของดินเหนียวออนกรุงเทพเม่ือไดรับ
แรงกระทําทางพลศาสตร

50 1/2553-1/2555 10,000.00

อ.ภิญญารัตน กงประโคน
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การศึกษาพันธุศาสตรเซลล
ของกระบือไทย

51 6/2553-10/2554 20,000.00

อ.ปยะณัฎฐ ผกามาศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การศึกษาศักยภาพของปุยใสเดือน
ดินจากมูลสัตวเพ่ือใชในการผลิตพืช
ผัก

52 9/2553-10/2554 100,000.00

อ.วนิดา สืบสายพรหม (จูลเมตต)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
อ.พิเชษฐ สืบสายพรหม
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
อ.อมรศรี ขุนอินทร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.วินัย พูลศรี
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

การศึกษาสภาพปญหาและแนวทาง
การสงเสริมพัฒนากีฬามวยไทยหญิง
อาชีพ

53 6/2553-12/2554 20,000.00
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อ.วสันต ทองไทย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการ
สอนเพอเสริมสรางคุณลักษณะของ
นักวิจัยใหแกนิสิตในระดับบัณฑิต
ศึกษา

54 5/2553-12/2553 30,000.00

อ.ทวีชัย อวยพรกชกร
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การสืบคนกฎความสัมพันธดานลบบน
อพริโอริอัลกอริทึม

55 6/2553-3/2554 10,000.00

ธีรวัฒน เบญจมาศ
     นิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
     
วรสิษฐ   ศศิศรี
     นิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
     
อ.ทวีชัย อวยพรกชกร
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การสืบคนขอมูลระบาดวิทยาโดย
เทคนิคการทําเหมืองขอมูล

56 7/2553-2/2554 10,000.00

ธีรพัฒน สันธนะโยธิน
     นิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
     
ปยะนุช วิจิตรกุลสวัสด์ิ
     นิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
     
อ.ทวีชัย อวยพรกชกร
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

กุญแจอิเล็กทรอนิกสสําหรับสวนควบ
คุมสมองกลเพื่อระบบรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับอาคารอยูอาศัยรวม

57 6/2553-3/2554 50,000.00

ภูมิพัฒน ภูมิศานติพงศ และธีรพงษ ยั่งยืน
     นิสิต
     
ผศ.จิราภรณ ไตรศักด์ิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

ขนาดแรกเร่ิมวัยเจริญพันธุของปูมา 
(Portunus pelagicus Lin.)

58 3/2553-2/2554 10,000.00

ผศ.เปรมฤดี ชอบผล
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาศิลปาชีพ

ความคาดหวังของโรงแรมท่ีมีเครือ
ขายนานาชาติตอ สมรรถนะท่ัวไป
ของบัณฑิตใหม

59 6/2553-5/2554 10,000.00

ผศ.ชลาธิป สมาหิโต
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

ความคิดเห็นของครูปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกัดเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีตอการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย

60 6/2553-6/2554 20,000.00

ผศ.สุรพล อาจสูงเนิน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

ความหลากชนิดของนกชายเลน 
บริเวณชายฝงทะเล อําเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

61 2/2553-6/2553 50,000.00

นางสาวอุรัสยาน บูลยประมุข
     ไมระบุหนวยงาน
     
รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

โครงการพัฒนาการหมุนเวียนโลหะนิ
เกิลจากอุตสาหกรรมชุบโลหะ

62 10/2552-4/2553 500,000.00

อ.นงลักษณ มโนวลัยเลา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

โครงการวิจัยธุรกิจทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ

63 5/2553-10/2554 25,000.00

อ.เอกวัต วิถีประดิษฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา
ผศ.จิราภรณ ไตรศักด์ิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ทําประมงปูมาพ้ืนบานท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจการประมง 
และพลวัตรประชากร

64 6/2553-5/2555 50,000.00
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รศ.อรสา สุกสวาง
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

เตาผลิตถานชีวภาพดวยวิธีการแยก
สลายมวลชีวภาพดวยความรอน

65 11/2552-5/2553 30,000.00

รศ.อรสา สุกสวาง
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

ถานชีวภาพ:เทคโนโลยีลดคารบอน66 11/2552-3/2553 20,000.00

อ.ทวีชัย อวยพรกชกร
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

เทคนิคการสืบคนกฎความสัมพันธ
ใหมดวยเอนโทรป

67 7/2553-2/2554 10,000.00

นัฐพรรณ ฤทธ์ิขจร
     นิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
     
อนุชา จันทเสรีนนท
     นิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
     
ปราณปรียา  ศรีสุระ
     นิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
     
อ.ภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

แนวโนมและประเด็นในการวิจัยทาง
อาชีวศึกษา: การสังเคราะหงานวิจัย
ใน Journal of Vocational 
Education and Training

68 2/2553-7/2553 4,000.00

ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

ประยุกตใชการสํารวจขอมูลระยะไกล
เพ่ือสํารวจลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงบริเวณชายฝงจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ

69 12/2552-10/255
3

10,000.00

ดร.ภูวดล โดยดี
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง
นายลิขิต ชูชิต
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
ผศ.ธนโชติ บุญวรโชติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ประโยชนของ EVA ตอตนทุนเงินทุน
และมูลคาหลักทรัพย

70 10/2552-9/2553 10,000.00

ผศ.จิราภรณ ไตรศักด์ิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

ประสิทธิภาพและการเลือกจับของ
ลอบปูแบบพับไดท่ีใชอวนรูปแบบ
ตางๆ

71 12/2552-11/255
3

15,000.00

อ.จิรศักด์ิ วงศเอกบุตร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

ผลกระทบของรังสีอัลตราไวโอเล็ต
ตอเช้ือแลบโตสไปรา

72 10/2552-1/2554 10,000.00

อ.อรพรรณ บุตรกตัญู
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

ผลของการเขารวมโครงการพัฒนาครู
แกนนําระดับปฐมวัยของสสวท.ใน
การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยา
ศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ท่ีมีตอการรับรูความสามารถของตน

73 3/2553-10/2553 10,000.00

ดร.เทพกัญญา  พรหมขัติแกว
     สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรประถมศึกษา
     
ผศ.อดิศร ยะวงศา
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

ผลของชนิดของสารปองกันการแข็ง
ตัวของเลือด ชนิดตัวอยางเลือด และ
วิธีการตรวจท่ีมีผลตอความเขมขน
ของโปรตีนและอัลบูมินของแมโคนม

74 6/2552-5/2553 10,000.00

นางสาวกาวิล นันทกลาง
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง
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นางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     โรงพยาบาลสัตว กําแพงแสน

ผลของชนิดของสารปองกันการแข็ง
ตัวของเลือด ชนิดตัวอยางเลือด และ
วิธีการตรวจท่ีมีผลตอความเขมขน
ของโปรตีนและอัลบูมินของแมโคนม

74 6/2552-5/2553 10,000.00

ผศ.วรงศ บุญเจริญ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

ผลสัมฤทธิ์ในการสอนเปนภาษา
อังกฤษของวิชาบริหารธุ รกิจระดับ
ปริญญาตรี

75 6/2553-5/2554 6,000.00

รศ.อรสา สุกสวาง
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

พลวัตของชีวิต:การทําความเขาใจ
กลไกการตรัสรูของพระพุทธเจาดวย
ซิสเต็มไดนามิกส

76 10/2552-10/255
3

30,000.00

ผศ.ทิพยรัตน เลาหวิเชียร
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการการผลิต

ภาวะผูนําและการปฎิบัติการบริหาร
คุณภาพในประเทศไทย

77 2/2553-1/2554 150,000.00

Lawrence D. Fredendall
     Clemsom University
     
Stephen R. Cantrell
     Clemson University
     
อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

มิติทักษะกําลังแรงงานไทยตามการ
รับรูของผูประกอบการภาคอุตสา
กรรมไทย

78 10/2552-7/2553 30,000.00

อ.ทวีชัย อวยพรกชกร
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ระบบสนับสนุนการนําเขาขอมูลภาพ
สูฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

79 7/2553-2/2554 20,000.00

ศุภกิจ จิระศิริโชติ
     นิสิต
     
จิราพร เทียนก่ิงแกว
     นิสิต
     
อ.สุนทรี คุมไพโรจน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ระบบสนับสนุนการวิเคราะหขอมูล
ภาพ MRI ในสวนของกระดูกสันหลัง
สวนลาง

80 5/2553-12/2554 50,000.00

รศ.เนรมิตร สุขมณี
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีใน
เลือด และลักษณะทางกายภาพของ
สุกรพันธุ  ลารจไวทและดูรอค

81 1/2553-5/2553 50,000.00

อ.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
รศ.วรวิทย สิริพลวัฒน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
ธเนศ วงศมโนพณิช
     นิสิตปริญญาโท
     
อ.สุธีร ดวงใจ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

วิวัฒนาการและความสัมพันธทาง
พันธุกรรมของสกุลแคสันติสุข 
(Santisukia)กับสกุลอ่ืนๆในวงศแค

82 10/2552-9/2553 50,000.00

ผศ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

ศึกษาผลของปริมาณและรูปแบบของ
ผนตอการเคล่ือนตัวของสารมลพิษ
ในช้ันน้ําใตดินโดยแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร

83 1/2553-12/2555 5,000.00

อ.พัชราพร อิทธิสุขนันท
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

สถานการณปรากฏการณน้ําทะเล
เปล่ียนสีบริเวณชายฝงทะเลจังหวัด
ชลบุรี ประเทศไทย

84 11/2552-9/2553 50,000.00

อ.อนุชัย รามวรังกูร
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

สภาพปญหาของสมรรถนะนัก
ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยาน
ยนต

85 1/2553-12/2554 10,000.00
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อ.คุณยุต เอ่ียมสอาด
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

สภาพปญหาและความตองการของ
นิสิตบัณฑิตศึกษาในการพัฒนางาน
วิจัยและกิจกรรมการเรียนรูทางดาน
วิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

86 1/2553-5/2553 20,000.00

อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา
อ.เชิดศักด์ิ คุณสมบัติ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

สายพอลิเมอรอิสระในตัวกลางไร
ระเบียบ

87 10/2552-12/255
3

50,000.00

อ.ปริยานุช จุลกะ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

อายุเก็บเก่ียว ตําแหนงของผล และ
วิธีลดความชื้นในกระบวนการผลิต
เมล็ดพันธุมะเขือเทศ

88 10/2552-9/2553 50,000.00

อ.พิจิตรา แกวสอน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน
นางสาวธีระรัตน ชินแสน
     ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
     
นายธีระพงษ จันทรพร้ิม
     ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
     

รวม     88  โครงการ     งบประมาณ     3,579,501.00 บาท

รวมท้ังสิ้น     88  โครงการ     งบประมาณ     3,579,501.00 บาท


