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เงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ

กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชาแหลงทุน 

อ.นาตยา คลายเรือง
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

การจัดการการใชไฟฟาในวิทยาเขต
ศรีราชาโดยใชขอมูลจากระบบอาน
หนวยไฟฟาอัตโนมัติ

1 3/2553-3/2554 12,000.00

นายขจรศักด์ิ ศรีออน
     การไฟฟาสวนภูมิภาค
     
อ.สมภพ จรุงธรรมโชติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การประยุกตใชเคร่ืองแยกกาซ
ไฮโดรเจนรวมกับรถยนตดีเซลเพ่ือ
การประหยัดพลังงานและลดมลพิษ

2 7/2553-12/2554 292,710.00

อ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
อ.สถาพร เช้ือเพ็ง
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช
แลวโดยจุลินทรีย

3 2/2553-1/2554 140,000.00

นางสาวจันทรเพ็ญ  ต้ังจิตรเจริญกุล
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
     
อ.ภัทรวดี สุมทอง (นาคมี)
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลศึกษา
อ.ชลดา โกมินทรชาติ
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลศึกษา
อ.นภัสวรรณ ชํานาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล)
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลศึกษา

การพัฒนาวิธีการผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลจากเมล็ดเงาะ

4 6/2553-5/2554 143,500.00

อ.ปญญา แขน้ําแกว
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลศึกษา

การวิเคราะหมลพิษจากฝุนในอากาศ
ในอําเภอศรีราชา

5 6/2553-5/2554 86,000.00

อ.สันติ รักษาวงศ
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลศึกษา
อ.เกริก วงศสอนธรรม
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
อ.สุภัทร พัฒนวิชัยโชติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การศึกษาการอพยพหนีไฟในอาคาร
หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชาดวย
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

6 3/2553-3/2554 17,000.00

อ.ชลดา โกมินทรชาติ
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลศึกษา

การศึกษาผลของชนิดแอลกอฮอล
และตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับผลิตน้ํามัน
ไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชท่ีผานการ
ใชงานแลว

7 5/2553-5/2554 29,500.00
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ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาการจัดการ

การศึกษาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการใน
พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ของประเทศไทย

8 4/2553-4/2554 168,000.00

อ.สิรางค กล่ันคําสอน
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษาระบบโลจิสติกสแบบยอน
กลับสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ
ในเขตภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย

9 2/2553-5/2554 40,000.00

สาริณี อุยตระกูล
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.ยอดชาย เตียเปน
     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

การศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับ
เคล่ือน Water jet เหมาะสําหรับเรือ
ความเร็วสูง

10 3/2553-2/2554 300,000.00

อ.ศิริรัตน จึงรุงเรืองถาวร
     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ
อ.ศักรธร บุญทวียุวัฒน
     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ

การออกแบบเสนทางเดินเรือแบบ
ประจําเสนทางท่ีเหมาะสมในทวีป
เอเชีย

11 5/2553-8/2553 30,500.00

อ.เชิดวงศ แสงศุภวานิช
     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

โครงการการตอบโตสถานการณ
น้ํามันร่ัวไหลในทาเรือแหลมฉบัง

12 6/2553-8/2553 75,000.00

นางสาว วัลลีย นวนมุสิก
     อาจารย พนักงานเงินรายได วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศรีราชา
     
อ.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา
     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนายานสํารวจ
ใตน้ําไรคนขับ

13 3/2553-2/2554 300,000.00

อ.ยอดชาย เตียเปน
     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ
อ.พรรณศักด์ิ เอ่ียมรักษา
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลศึกษา
อ.อําพน จรัสจรุงเกียรติ
     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

ชุดสาธิตการทํางานของระบบเขื่อน
ยางอัดอากาศพรอมระบบควบคุม
อัตโนมัติ

14 6/2553-10/2553 35,000.00

นาย กฤษ ไทยเก้ือ
     นิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
     
นาย ประนิตย คําตรง
     นิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
     
นางสาว ลัลลิฬา จิตรสม
     นิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
     
นาย ประเสริฐ สัจจาแกว
     นิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
     
อ.กันตภณ คูหาพัฒนกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจถอนราย
วิชาในกลุมวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของ
นิสิตช้ันปท่ี 1

15 7/2552-7/2553 30,000.00

รวม     15  โครงการ     งบประมาณ     1,699,210.00 บาท
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โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

นายสกล ฉายศรี
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
     สถานีวิจัยลพบุรี

การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังโดยใช
พันธุดีของ มก.(หวยบง 80) รวมกับ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม

1 10/2552-9/2553 150,000.00

นางพชรดา ฉายศรี
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
     สถานีวิจัยลพบุรี
ดร.ก่ิงกานท พานิชนอก
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
     สถานีวิจัยเขาหินซอน
นายประภาส ชางเหล็ก
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ
รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
ศ.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.อุดร รัตนภักด์ิ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

การวิจัยและพัฒนาเครือขายการเรียน
รูดานเกษตรและส่ิงแวดลอมระหวาง
มหาวิทยาลัย-โรงเรียน-องคกรทอง
ถิ่นและชุมชน

2 10/2552-9/2553 200,000.00

อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร
     ฝายวิจัย

การศึกษาการทําเคร่ืองประดับจาก
ปกแมลงทับและอนุรักษแมลงทับ
แบบยั่งยืน

3 10/2552-9/2553 250,000.00

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก
ปาลมน้ํามันเพ่ือพลังงานทดแทนใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันตก

4 10/2551-9/2556 374,000.00

รศ.ศุภกิจ นนทนานันท
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการวิจัยการบริหารจัดการและ
วางแผนการใชทรัพยากรเชิง
บูรณาการบริเวณลุมน้ําสงคราม ดวย
ระบบฐานขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ

5 10/2551-9/2553 150,000.00

นายเกรียงศักด์ิ สอาดรักษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม

โครงการวิจัยการพัฒนาเพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมในเขต
รอนช้ืน

6 10/2551-9/2554 352,000.00

นายวิชัย สรพงษไพศาล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม

โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศของระบบบริหารจัดการ
แมลงศัตรูขาวและความหลากหลาย
ของแมลงในระบบการผลิตขาวแบบ
อินทรีย

7 10/2551-9/2554 367,200.00

รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

โครงการวิจัยพ้ืนท่ีทีเหมาะสมสําหรับ
ปลูกมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 
และหวยบง 80

8 10/2552-9/2553 500,000.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ     2,343,200.00 บาท

งบประมาณดานวิชาการสนับสนุนภารกิจศูนยภูฟาพัฒนาแหลงทุน 

นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
มะมวงสูชุมชนภูฟาพัฒนา

1 10/2552-9/2553 200,000.00
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นางเพ็ญพิมล จาตุรนตรัศมี
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
มะมวงสูชุมชนภูฟาพัฒนา

1 10/2552-9/2553 200,000.00

นายนิพัฒน ล้ิมสงวน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายพิสุทธ์ิ บุตรสุวรรณ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายโรจนรวี ภิรมย
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

เงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล
     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
     สาขาชีวกลศาสตรการกีฬา

การทดลองสรางอุปกรณแสดง
ปริมาณการเผาผลาญพลังงานของ
การปนจักรยาน

1 1/2553-12/2553 260,000.00

ผศ.ธํารงค พุทธาพิทักษผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
ดร. ชาคริต เอ่ียมจํารัส
     ไมระบุหนวยงาน
     
รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การประเมินผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์
ของผลงานวิชาการท่ีมีตอการพฒันา
ประเทศของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2553

2 5/2553-9/2553 300,000.00

อ.วรดี จงอัศญากุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
นายสิทธินันท วิวัฒนาพรชัย
     ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต
     
อ.สุจิณณา กรรณสูต
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรของการจัดการมลภาวะ
ทางน้ํา:กรณีศึกษาโครงการคลอง
สวยน้ําใส มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

3 10/2552-9/2553 100,000.00

อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ศิรดา ธีรนิพัทธ
     โครงการสหวิทยาการ สาขา การจัดการทรัพยากร
     
นายโรจนรวี ภิรมย
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

การศึกษาการปลูกไมผลยืนตนแบบ
ผสมผสานเพ่ือการพัฒนาการใชท่ีดิน
อยางยั่งยืน

4 10/2551-9/2554 500,000.00

นายวรวิทย ยี่สวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยดอยปุย
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นางสาวบัวบาง ยะอูป
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยดอยปุย

การศึกษาการปลูกไมผลยืนตนแบบ
ผสมผสานเพ่ือการพัฒนาการใชท่ีดิน
อยางยั่งยืน

4 10/2551-9/2554 500,000.00

นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
ผศ.เชาว อินทรประสิทธ์ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

โครงการจัดทําอุปกรณเคร่ืองออก
กําลังกายโดยนักศึกษาปริญญาตรี

5 10/2552-9/2553 519,000.00

อาจารย สยุมพร รัตรพันธ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิ
ศษวกรรมการอาหาร
     
นายศักด์ิสิทธ์ิ เหมือนประสิทธ์ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     
นาย สมประสงค ชัยศิริพงษ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     
อ.ฐิติพงษ สถิรเมธีกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

โครงการจัดทําอุปกรณทดสอบวัด
พลังกลามเนื้อขาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

6 10/2552-9/2553 40,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ     1,719,000.00 บาท

เงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนแหลงทุน 

รศ.เอมอร อังสุรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

การวิเคราะหขอมูลเชิงเศรษฐสังคม
เพ่ือการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนท่ีตําบลกรับ
ใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

1 10/2552-9/2554 300,000.00

นายสามารถ เศรษฐวิทยา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา (กําแพงแสน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
น.ส.จรัสศรี ผลคํา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา (กําแพงแสน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
นายธนากร จันหมะกสิต
     คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและ
นิเทศศาสตรเกษตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

เงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแหลงทุน 

อ.ช่ืนจิต แกวกัญญา
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การใชถั่วแลบแลบเปนอาหารหยาบ
คุณภาพดีสําหรับเล้ียงแกะ

1 10/2552-9/2553 40,000.00

อ.วัชรวิทย มีหนองใหญ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
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อ.วัชรวิทย มีหนองใหญ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การใชผลพลอยไดจากโรงงานแปง
มันสําปะหลังในระดับสูงเปนแหลง
ทดแทนพลังงานและเยื่อใยในสูตร
อาหารแกะขุน

2 10/2552-9/2553 35,000.00

นายอาทิตย พาระแพง
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
     
นายนิตินันท นันประดิษฐ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
     
อ.ชุลีพร ชํานาญคา
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การผลิตน้ําเมาโปรไบโอติก3 11/2552-9/2553 37,000.00

อ.พรทิพย ศรีมงคล
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การผลิตปุยหมักจากวัสดุเหลือใช
จากสบูดําเพ่ือผลิตขาว

4 10/2552-9/2553 45,000.00

อ.ศุภาวรรณ ประพันธ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.พัชชา เศรษฐากา
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การศึกษารูปแบบการสงเสริมการ
ผลิตขาวอินทรียในจังหวัดสกลนคร

5 10/2552-9/2553 35,000.00

อ.ภานุวัฒน คัมภีราวัฒน
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต
และคุณภาพซากของไกดําภูพาน

6 10/2552-9/2553 40,000.00

นายสัตวแพทย วิศุทธ์ิ  เอ้ือก่ิงเพชร
     ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ
     
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร
รศ.สุภาพร อิสริโยดม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล
อ.โสรยา เกิดพิบูลย
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ผลของวิธีการและสภาวะการอบแหง
ท่ีมีตอสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพ
ของเนื้อจีจากเนื้อโคโพนยางคํา

7 10/2552-9/2553 35,000.00

อ.นภาพร พวงพรพิทักษ
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือ
การผลิตไฟฟาในเขตจังหวัด
สกลนคร

8 10/2552-9/2553 40,000.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ     307,000.00 บาท

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. วิทยาเขตศรีราชาแหลงทุน 

อ.สถาพร เช้ือเพ็ง
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การออกแบบและสรางเคร่ืองเจือจาง
กาซไอเสียแบบพกพาสําหรับงาน
ทดสอบยานยนต

1 3/2553-3/2554 29,250.00
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นายบัณฑิตย แฉงนอย
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล
     

การออกแบบและสรางเคร่ืองเจือจาง
กาซไอเสียแบบพกพาสําหรับงาน
ทดสอบยานยนต

1 3/2553-3/2554 29,250.00

นายธราพงษ จิตลิขิต
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     29,250.00 บาท

สํานักวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนแหลงทุน 

อ.เชิดพงษ ขีระจิตต
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

การประเมินส่ือเพือการเรียนรูตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการมี
สวนรวมของชุมชน ตําบลกรับใหญ 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

1 1/2553-9/2553 30,000.00

ผศ.ชัชชัย แกวสนธิ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
อ.วนิดา สืบสายพรหม (จูลเมตต)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาการใชวัสดุอินทรียชุมชน
ในการเพาะเล้ียงไสเดือน

2 11/2552-11/255
3

30,000.00

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยวิทยาเขตกําแพงแสน ภาย
ใตการมีสวนรวมของชุมชน ตําบล
กรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี

3 10/2552-9/2553 800,000.00

ผศ.สิรินทรพร สินธุวณิชย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
รศ.เอมอร อังสุรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ดร.รุงนภา กอประดิษฐสกุล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ผศ.ชัชชัย แกวสนธิ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ผศ.ชัยสิทธ์ิ ทองจู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.นภาพร พันธุกมลศิลป (วงษโพธิ์ขอม)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.เชิดพงษ ขีระจิตต
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
อ.วนิดา สืบสายพรหม (จูลเมตต)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
อ.พิเชษฐ สืบสายพรหม
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
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จําแนกตามแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ช่ือโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ
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ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยวิทยาเขตกําแพงแสน ภาย
ใตการมีสวนรวมของชุมชน ตําบล
กรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี

3 10/2552-9/2553 800,000.00

นายสามารถ เศรษฐวิทยา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน
อ.คนึงรัตน คํามณี
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
อ.จิรัฐินาฏ ถังเงิน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
จรัสศรี ผลคํา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
     
พงศพันธ เหลืองวิไล
     สํานักวิทยาเขตกําแพงแสน
     
อุกฤษฏ มนูจันทรัถ
     กองกิจการนิสิต กําแพงแสน
     
นายไพบูลย ช้ันเจริญศรี
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ศุภลักษณ ภิญโญสรรพกิจ
     สํานักวิทยาเขตกําแพงแสน
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     860,000.00 บาท

รวมท้ังสิ้น     43  โครงการ     งบประมาณ     7,457,660.00 บาท
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