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เงินรายไดของหนวยงาน

คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

อ.ชาญวิทย แกวตาป
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การเปรียบเทียบคุณภาพไขจากไกไข
พันธุเล็กฮอรนขาวและไกไขพันธุ 
Hisex Brown

1 6/2552-9/2552 2,000.00

อ.พิจิตรา แกวสอน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การศึกษาวิธีทําลายการพักตัวของ
เมล็ดพันธุผักและไมดอกบางชนิด

2 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.ธานินทร คงศิลา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

ความตองการจําเปนตอการจัดการ
เรียนเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร

3 2/2552-4/2552 30,000.00

อ.อัญชนา ทานเจริญ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
วิชา Selected Topic in Pest 
Management (Current 
Technology in Pest 
Management)

4 10/2551-9/2552 1,000.00

อ.วราภรณ จันทรจํานงค
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา
อ.จารุวัฒน เถาธรรมพิทักษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา
อ.อนงคนุช สาสนรักกิจ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.สราวุธ รุงเมฆารัตน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
นันทนภัส เตชะวันโต
     ภาควิชากีฏวิทยา
     
ผศ.สุพัตรา ศรีสุวรรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

สภาพแวดลอมทางการเรียนของนิสิต
ปริญญาตรี คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5 12/2551-9/2552 10,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ     63,000.00 บาท

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนแหลงทุน 

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการ
ตรวจวินิจฉัย

1 10/2551-9/2552 150,000.00

อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
รศ.สมชาย สุขะกูล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.วรรณวิไล อินทนู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
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อ.จินตนา อันอาตมงาม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการ
ตรวจวินิจฉัย

1 10/2551-9/2552 150,000.00

อารีรัตน เทียนขาว
     ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
     
ดําเนิน อุนศิริ
     ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     150,000.00 บาท

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร

แหลงทุน 

อ.ช่ืนจิต จันทจรูญพงษ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การตรวจสอบปริมาณ Salmonella 
sp. ของเนื้อหมูและผลิตภัณฑ
ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

1 11/2551-9/2552 15,000.00

อ.อริสรา โพธิ์สนาม
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การผลิตไอศกรีมจากลูกหมอน2 10/2551-9/2552 15,000.00

อ.กานดา ลอแกวมณี
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การศึกษาคุณภาพซากของไกเนื้อดํา
โดยวิธีการเล้ียงแบบพื้นบาน

3 10/2551-9/2552 15,000.00

อ.ภานุวัฒน คัมภีราวัฒน
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการ
เจริญเติบโตของไกเบตง และไกลูก
ผสมเบตง x ไกไขทางการคา

4 10/2551-9/2552 15,000.00

อ.ช่ืนจิต แกวกัญญา
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

ความเปนไปไดของการผลิตเมล็ด
พันธุถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง

5 10/2551-9/2552 15,000.00

อ.ศุภาวรรณ ประพันธ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ     75,000.00 บาท

คณะบริหารธุรกิจแหลงทุน 

ผศ.วรงศ บุญเจริญ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

ปญหาการประเมินการปฏิบัติงานแบบ 
360 องศา :ดานการประเมินการสอน
ของอาจารยและผลกระทบตอ
อาจารยและนิสิต

1 10/2551-3/2553 60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     60,000.00 บาท

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

อ.ธีรารัตน วรพิเชฐ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการตลาด

การยอมรับบรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวด
ลอมของผูประกอบการในกรุงเทพ
มหานคร

1 10/2551-9/2552 75,000.00

รศ.ทองฟู ศิริวงศ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

การวิจัยคุณภาพชีวีติการทํางานของ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2 10/2551-9/2552 75,000.00

รศ.ปติพัฒน ฉัตรอัครพัฒน
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูบริหารท่ีมีตอนักบัญชีท่ีสําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโททางการบัญชี

3 10/2551-9/2552 75,000.00
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ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

ความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอหลัก
สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการ
จัดการ

4 10/2551-9/2552 75,000.00

รศ.ศรีอรุณ เรศานนท
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

5 10/2551-9/2552 75,000.00

รศ.อุษณา ภัทรมนตรี
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

ผลกระทบของระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยท่ีมีตอระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมของนิสิตโครงการปริญญาตรี
บัญชีภาคพิเศษ

6 10/2551-9/2552 300,000.00

ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี
รศ.ศศิวิมล มีอําพล
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

ระดับความคาดหวังและความพึงพอ
ใจของนิสิต นักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโททางการบัญชี

7 10/2551-10/255
3

75,000.00

อ.ภาคภูมิ วณิชธนานนท
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ     750,000.00 บาท

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

อ.วรรณวิมล คลายประดิษฐ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การใชเทคโนโลยีการกักเก็บ เพ่ือ
ควบคุมการปลดปลอยสารใหกล่ินรส
สําหรับผลิตภัณฑทูนาบรรจุกระปอง

1 10/2551-9/2552 60,000.00

นายวุฒิชัย ออนเอ่ียม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

การพัฒนาการของไขนอกกระดอง
ตออัตราการฟกไขของแมปูมา 
(Portunus pelagicus 
Linnaeus,1758) ท่ีไดจากการเล้ียง
ในบอดิน

2 10/2551-9/2552 10,000.00

นายอัมพร บัวที
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
นายลิขิต ชูชิต
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
อ.จรวย สุขแสงจันทร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

การศึกษาชนิด และการแพรกระจาย
ของหมึกสายท่ีมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจบริเวณอาวไทยตอนบน

3 10/2551-9/2552 60,000.00

อ.สุนทรา โตบัว
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรรศาสต
ร

4 10/2551-9/2552 130,000.00

อ.วสันต ทองไทย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
นายวุฒิชัย ออนเอ่ียม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด
ตาย และตนทุนคาอาหารของการ
อนุบาลลูกปลานวลจันทรทะเล 
(Chanos chanos, Forskal) ดวย
อาหารตางกัน 3 ชนิด

5 10/2551-9/2552 10,000.00

นายเทพบุตร เวชกามา
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
อํานาจ ศรีสุภาวดี
     คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
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รวม     5  โครงการ     งบประมาณ     270,000.00 บาท

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

รศ.ทัศนาลัย บูรพาชีพ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร

"การศึกษาคําบอกการณลักษณะ
ประเภทไมเนน โครงสรางภายใน 
แลว ในภาษาไทย และคําบอกการณ
ลักษณะท่ีเทียบเทากันในภาษา ลาว 
และ เขมร"

1 4/2552-4/2553 20,000.00

อ.วัลลภา จันทรดี
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร

การจัดการความรูและฐานขอมูลภาย
ในคณะมนุษยศาสตรดานบริหาร

2 4/2552-3/2553 20,000.00

นางสาวจารุณี สุปนะเจริญ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร

การจัดการความรูและฐานขอมูลภาย
ในคณะมนุษยศาสตรดานแผนงาน
และโครงการ

3 7/2552-6/2553 20,000.00

อ.วราพรรณ อภิศุภะโชค
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร

การจัดการฐานขอมูลภายในคณะ
มนุษยศาสตรดานบริการวิชาการ

4 7/2552-6/2553 20,000.00

อ.ภาคม บํารุงสุข
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาศิลปนิเทศ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธและการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชาดนตรีไทย 
ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะ
มนุษยศาสตร

5 10/2551-9/2552 10,000.00

รศ.กิติมา อินทรัมพรรย
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร

การต้ังช่ือละครโทรทัศนไทย6 1/2552-12/2552 10,000.00

อ.ภาคม บํารุงสุข
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาศิลปนิเทศ

การพัฒนาส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอน รูปแบบเกม เร่ืองเคร่ือง
ดนตรีไทย “ดนตรีไทยเกม”

7 10/2551-9/2552 35,000.00

ผศ.จุฑามาศ นามสูงเนิน
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

การศึกษาการแปลภาษาเยอรมันสู
ภาษาไทย:ปญหาโครงสรางภาษา

8 10/2551-9/2552 12,000.00

ผศ.พุทธชาติ โปธิบาล
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร

การศึกษาการสําเหนียกรูระบบเสียง
ของนกัเรียนระดับมัธยมตน

9 3/2552-2/2553 100,000.00

อ.นัดดาวดี นุมนาค
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร

การศึกษาปญหาการเรียนการสอน
รายวิชา 371111 การใชทรัพยากร
หองสมุด

10 10/2551-9/2552 10,000.00

นางสาวจารุณี สุปนะเจริญ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
อ.ยุพกา ฟูกุชิมา (ศิริพลไพบูลย)
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

การศึกษาปญหาการออกเสียงภาษา
ญี่ปุน  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับปญหา
การออกเสียงและความตองการเรียน
การออกเสียงของนิสิตเอกภาษา
ญี่ปุนช้ันปท่ี 1 และ 2 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

11 10/2551-9/2552 18,000.00

อ.ยุพกา ฟูกุชิมา (ศิริพลไพบูลย)
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

การศึกษาภาวะการพึ่งพาตนเองใน
การเรียนภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาว
ไทยผานการสํารวจทัศนคติและการ
ใชกลยุทธในการเรียนรูภาษาญี่ปุน

12 10/2551-9/2553 21,000.00

อ.นัทธนัย ประสานนาม
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวรรณคดี

ทวิภพ: การศึกษาในฐานะภาพยนตร
ไทยแนวโตกลับอาณานิคม

13 10/2551-9/2552 3,000.00

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

แนวทางการสรางหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เกาหลี คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

14 10/2551-9/2552 37,000.00
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รศ.สรณัฐ ไตลังคะ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวรรณคดี

บทละครเวทีสมัยใหมของไทยใน
ทศวรรษ 2510: นาฏกรรมแหงความ
ขุนของ

15 4/2552-7/2552 3,000.00

ผศ.เสาวณิต วิงวอน
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวรรณคดี

ปฐมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ
ระหวางจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธ
ประวัติ

16 2/2552-1/2553 30,000.00

อ.ศลิษา  เตรคุพ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

ประสิทธิผลของเกมสและเพลงชวย
สอนในรายวิชาภาษาเยอรมันเบ้ือง
ตน 1

17 10/2551-9/2552 10,000.00

ผศ.จรัลวิไล จรูญโรจน
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร

ภาษาและภาพสะทอนของวัฒนธรรม
จากชื่อเลนของคนไทย

18 2/2552-12/2552 10,000.00

อ.สิงหคํา นันตะภูมิ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ไสยศาสตร  คุณคา และความเส่ือม
ในสังคมไทย : การศึกษาเชิง
วิเคราะห

19 10/2551-9/2552 20,000.00

รวม     19  โครงการ     งบประมาณ     409,000.00 บาท

คณะวิทยาศาสตรแหลงทุน 

ผศ.พัชรี เลิศวิจิตรศิลป
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

2551 โครงการพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกสเร่ืองอนุพันธ
ของฟงกชัน

1 10/2551-9/2552 50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     50,000.00 บาท

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

รศ.อภิญญา หิรัญวงษ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสถิติ

กวาจะเปนเกียรตินิยม มก.1 10/2551-9/2552 20,000.00

ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานตกิดาการ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
อ.ชุรภา ธีรภัทรสกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การกําจัดสียอมในน้ําท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมดวยเอนไซมยอยลิกนิ
นจากเช้ือรา

2 10/2551-9/2552 100,000.00

อ.ณัฐนันท  ปญจวรญาณ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การยับยั้งการแสดงออกของยีนใน
ไวรัสตับอักเสบบีดวย RNAi

3 10/2551-9/2552 100,000.00

อ.อัญชณี คูเบอรา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร

การศีกษาความสัมพันธระหวางโครง
สรางและหนาท่ีของโปรตีนแบคเทอริ
โอซิน จากเชื้อ Lactobacillus 
salivarius : ความเปนไปไดท่ีจะนํา
มาใชเปนยาตานจุลินทรียและในการ
ถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ

4 10/2551-9/2552 100,000.00

ผศ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี
อ.วรรณรดา สุราช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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อ.วรรณรดา สุราช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร

การศึกษาความสัมพันธ การอพยพ 
และการต้ังถิ่นฐานของชุมชน โดย
การตรวจสอบและวิเคราะหลําดับเบส
ของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจาก
โครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคกอน
ประวัติศาสตรท่ีแหลงโบราณคดี
บานโปงมะนาว จ.ลพบุรี

5 10/2551-9/2553 100,000.00

อ.อัญชณี คูเบอรา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร
อ.ประดิษฐ แสงทอง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร
รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ
อ.ปนสุรางค ดีวงษ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การศึกษาความหลากหลายและระดับ
การแสดงออกของยีน 
methyl-coenzyme M reductase 
(mcr) ซ่ึงมีบทบาทในการผลิตมีเทน
ของเช้ือเมทาโนเจนในลําไสปลวก

6 10/2551-9/2552 100,000.00

รศ.วราภรณ พาราสุข
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือก
สเทอริโอเคมีของตัวเรงปฏิกิริยา
อินทรียในปฏิกิริยาแมนนิช ตอน2

7 10/2551-9/2553 10,000.00

อ.ชีวารัตน พรินทรากูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การศึกษาประชากรของ วงศ หอย
จอบ ในพ้ืนท่ีเกาะในอาวไทย

8 10/2551-9/2552 100,000.00

ดร. ธรรมศักด์ิ ยีมิน
      คณะวิทยาศาสตร   ม.รามคําแหง
     
อ.เยาวภา อรามศิริรุจิเวทย (ตาปราบ)
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามัน
หอมระเหยจากใบทีทรีในการยับยั้ง
เช้ือรากอโรคในพืชในระดับหอง
ปฏิบัติการ

9 10/2551-9/2552 10,000.00

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
อ.วสกร บัลลังกโพธิ์
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจาก
พืชในการควบคุมหนอนกระทูหอม

10 10/2551-9/2552 240,000.00

อ.ปยมา ทัศนสุวรรณ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การศึกษาผลของปจจัยตอการเกิด
ปฏิกิริยาไนตริฟเคชันของแบคทีเรีย
ภายในระบบบําบัดน้ําสําหรับใชใน
การเล้ียงกุงทะเล

11 10/2551-9/2552 50,000.00

อ.อัจราพร ศรีบุญเลิศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร

การศึกษายีนท่ีเก่ียวของกับการออก
ดอกในกลวยไม

12 4/2552-4/2553 100,000.00

อ.วัชรี รัตนสกุลทอง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

การศึกษาสมบัติเชิงโครงสรางและ
แมกนีโตรีซิสทิฟของฟลมแมเหล็ก
แบบแกรนูลารดวยการสปตเตอร่ิง
เพ่ือประยุกตเปนเซนเซอร

13 10/2551-9/2552 100,000.00

ผศ.กอบศิริ วรศรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส
นายสุชาติ สุวรรณทัศน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส
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อ.ไพบูลย เงินมีศรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การสังเคราะหสารเพ่ือทดสอบการ
ออกฤทธิ์ตอไวรัสไขหวัดนกชนิด 
H5N1

14 10/2551-9/2553 100,000.00

อ.นงนุช สุขวารี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

โครงการวิจัย การพัฒนาส่ือการเรียน
อิเล็กทรอนิกสเร่ืองระบบสมการเชิง
เสนและการประยุกต

15 8/2552-9/2553 50,000.00

อ.อัญชลี เอาผล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

โครงสรางทางพันธุกรรมและความ
สัมพันธระหวางประชากรของเตานา
แมโขง Malayemys subtrijuga และ
ประชากรเตานามลายู Malayemys 
macrocephala

16 10/2551-9/2553 100,000.00

อ.รัฐชา ชัยชนะ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

ปริมาณและการแพรกระจายของชนิด
พันธุปลาตางถิ่นสกุล Hypostomus 
ในแหลงน้ําในจังหวัดชลบุรีและผล
กระทบทางชีววิทยาตอปลาดุกอุย 
(Clarias macrocephalus)

17 10/2551-9/2553 100,000.00

ผศ.เรืองวิชญ ยุนพันธ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
อ.สันติ พวงเจริญ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง
ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิต
เอนไซมโปรติเอสเพ่ือลอกกาวไหม

18 10/2551-11/255
2

10,000.00

ฐิติมา นุธิรงค
     ภาควิชาจุลชีววิทยา
     
อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

สารตอตานอนุมูลอิสระตอเช่ือมบน
อนุภาคนาโนไคโตซานสําหรับ
พลาสติกท่ีฆาเช้ือดวยรังสี

19 10/2551-9/2552 100,000.00

รวม     19  โครงการ     งบประมาณ     1,590,000.00 บาท

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

แหลงทุน 

รศ.ศุภกิจ นนทนานันท
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาเบ้ืองตนเพ่ือหาแนวทางใน
การผลิตปูนซีเมนตสังเคราะหจาก
ขยะอุตสาหกรรม

1 10/2551-9/2552 50,000.00

ณพล อยูบรรพต
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
นายเกียรติคุณ ทองแดง
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
อ.ศมณพร สุทธิบาก
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     50,000.00 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

กระบวนการจัดการฝกงานของนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตรท่ีฝกงานในโรง
งานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิต

1 10/2551-9/2552 50,000.00
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ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การเตรียมผงซีเรียท่ีเจือดวยโลหะชา
มาเรียมเพ่ือใชเปนแผนเยื่อบางอิเล็ก
โทรไลตในเซลลเช้ือเพลิงออกไซด
ของแข็ง

2 10/2551-9/2552 50,000.00

อ.พีระพงศ ตริยเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกนิสิต
เขาศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

3 6/2552 13,500.00

อ.รติพร มั่นพรหม
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ
     
อ.ปยนุช เวทยวิวรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาระบบในการจัดการความรู
โครงการในอุตสาหกรรมกอสรางไทย

4 3/2552-2/2553 100,000.00

ผศ.วิรุณศักด์ิ สันติเพ็ชร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การเลือกสายอากาศสงและการแบง
นับบีมฟอรมมิ่งในระบบไรสายแบบ
ปอนกลับ

5 10/2551-9/2552 50,000.00

ผศ.สุรีรัตน ผลศิลป
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษากระบวนการในการผลิต
วัสดุเชิงประกอบเหล็กลาไรสนิม 316 
L กับทังสเตนคารไบต

6 10/2551-9/2552 50,000.00

อ.อัมพิกา บันสิทธ์ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษากระบวนการผลิตวัสดุรูพรุน
นิเกิลไทเทเนียม

7 10/2551-9/2552 100,000.00

อ.เอกไท วิโรจนสกุลชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การศึกษาผลกระทบของการใชน้ํามัน 
E85 ตอประสิทธิภาพ มลพิษไอเสีย 
และลักษณะเฉพาะของเคร่ืองยนต
ดวยแบบจําลองเคร่ืองยนตชนิด 
Single-Zone

8 10/2551-9/2552 100,000.00

อ.พรทิพย เล็กพิทยา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
สกัดลิกนินจากซังขาวโพดสําหรับ
เปนสารตัวเติม

9 7/2552-7/2553 100,000.00

อ.ราชธีร เตชไพศาลเจริญกิจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การสกัดแยกทองแดงและสังกะสีจาก
ขึ้เตาทองเหลือง

10 5/2552-5/2553 100,000.00

อ.สมเจตน พัชรพันธ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบ
สมบัติการไหลของพอลิเมอรหลอม
เหลวภายในเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียว
หนอนเด่ียว

11 3/2552-10/2552 50,000.00

อ.สมปรารถนา ฤทธ์ิพร้ิง
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

ผลกระทบของโครงสรางน้ําลึกตอ
กระบวนการชายฝงทะเล

12 10/2552-9/2553 100,000.00

อ.ปยะ โชติกไกร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

พฤติกรรมการลาของสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมกําลังภายนอกโดย
คารบอนไฟเบอร

13 10/2551-10/255
2

50,000.00

รวม     13  โครงการ     งบประมาณ     913,500.00 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนแหลงทุน 

อ.เมลดา เฟองฟู
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การผลิตกาซชีวภาพจากเปลือกและ
ไสกลวยภายใตสภาวะไรอากาศ

1 8/2552-2/2553 40,000.00

อ.จิระกานต ศิริวิชญไมตรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การพัฒนาเคร่ืองมือวัดความลึกน้ําใน
คลองชลประทาน

2 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับบันทึก
ขอมูลผานเครือขายไรสาย

3 10/2551-9/2552 20,000.00
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อ.วิษุวัฒก แตสมบัติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนท่ีดินในโครงการสงนําและ
บํารุงรักษาสองพ่ีนอง

4 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.สยุมพร รัตนพันธ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การสรางเคร่ืองลางผัก5 7/2552-6/2553 20,000.00

อ.วรัญญา อรรถเสนา
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตสําหรับคํานวณเกรดออนไลน

6 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.ทีปกร ศิริวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

โครงการพัฒนาขอสอบ E-Exam 
สําหรับการสอบวัดผลจบการศึกษา
ดวยเทคนิคสุมตามระดับความยาก

7 3/2552-3/2553 87,000.00

อ.นุชนาฎ สัตยากวี
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

โปรแกรมตรวจขอสอบและวิเคราะห
ผลการสอบ

8 7/2552-6/2553 20,000.00

อ.สมชาย ดอนเจดีย
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

ผลกระทบของเศษหญาแฝกตอ
ปริมาณการสูญเสียน้ําและดิน

9 1/2552-1/2553 20,000.00

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
นายระวี อยูสําราญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
อ.ทีปกร ศิริวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ระบบขอสอบออนไลนสําหรับสอบวัด
ผลจบการศึกษาดวยเทคนิคสุมตาม
ระดับความยาก

10 10/2551-9/2552 87,000.00

รศ.ประภาศรี สิงหรัตน
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

ศึกษาการใชประโยชนจากเมล็ด
มะขาม

11 6/2552-9/2553 20,000.00

อ.ธิติพงศ โพธิสุทธ์ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองขึ้นรูปถาด
จากกาบไผ

12 10/2551-9/2552 20,000.00

รวม     12  โครงการ     งบประมาณ     394,000.00 บาท

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแหลงทุน 

ผศ.ปททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมวิชาการจัดการ)

ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ 
ความพึงพอใจในการทํางาน และ
พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 1/2552-9/2552 50,000.00

อ.วัชรพงษ อินทรวงศ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมวิชาการจัดการ)
อ.จาริตา หินเธาว
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมวิชาการจัดการ)

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     50,000.00 บาท

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนแหลงทุน 

อ.กมลทิพย ขัตติยะวงศ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีสามารถผลิต 
levansucrase ไดจากถั่วเนาและดิน

1 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.ประภา โซะสลาม
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหซีโอดี
อยางรวดเร็ว

2 10/2551-9/2552 40,000.00
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อ.เบญจมาศ แกวนุช
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การพัฒนาระบบขับเคล่ือนกลอง
โทรทรรศนชนิดสะทอนแสงสําหรับ
การศึกษาทางดานดาราศาสตร

3 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.พริมา พิริยางกูร
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การเพ่ิมปริมาณและการหาลําดับเบส
ของช้ินสวนโทรโปไทโอซินจากกุง
กามกราม

4 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย
อี.โคไล และซาลโมเนลลาใน
สมุนไพรสด (ใบกะเพรา และใบ
สะระแหน) โดยใชแสงยูวีซี

5 10/2551-9/2552 40,000.00

อ.วลี สงสุวงค
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาศิลปศาสตร

การวิเคราะหโครงสรางระบบธุรกิจ
จากเกษตรและการเพ่ิมขีดความ
สามารถทางการแขงขันของสินคา
เกษตรท่ีมีศักยภาพในจังหวัด
นครปฐม

6 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.สมนึก จงไพบูลยกิจ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาศิลปศาสตร

การศึกษาความคิดเห็นของผูทําบัญชี
ท่ีมีตอขอกําหนดและหลักเกณฑ
เก่ียวกับพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
วิชาชีพของผูทําบัญชี (CPD)

7 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.ปติ ตรีสุกล
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การศึกษาความคิดเห็นเพ่ือสรางหลัก
สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
ดานเคมีท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนและสังคม

8 10/2551-9/2552 15,000.00

อ.พัชรา จตุรโกมล
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาศิลปศาสตร

การศึกษาความตองการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  รัฐศาสตร ของ
นักเรียนมัธยมปลายในจังหวัด
นครปฐม และความตองการใชผู
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  รัฐศาสตรของผูประกอบการ
ภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ในจังหวัดนครปฐม

9 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.อรวรรณ ชุณหชาติ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การศึกษาความเปนไปไดในการนํา
โครงขายเซลลประสาทเทียมเพ่ือใช
ทํานาย Legphase ของเช้ือ Staphy 
lococcus aureus

10 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.พจมาลย พูลมี
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การศึกษาความเปนไปไดในการเปด
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาเคมีศึกษา

11 10/2551-9/2552 10,000.00

อ.สุนันท ทิพยทิพากร
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การศึกษาจลนพลศาสตรของพอลิ
เมอรอัลลอยดระหวางพลิเบนซอกวา
ซีนกับพอลิยูริเธน

12 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.วีนาวรรณ สมผล
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การศึกษาเบ้ืองตนของผลึกรวมสาร
ประกอบทางผลิตภัณฑยา

13 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.อนามัย ดําเนตร
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาศิลปศาสตร

การศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษท่ีใช
ในการสื่อสารดานการพูดและการ
เขียนในบริบทของภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากลในประเทศไทยและแรง
จูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นิสิตระดับมหาวิทยาลัย

14 10/2551-9/2552 20,000.00

ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของพืชวงศบอน (Araceae) ใน
อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร

15 10/2551-9/2552 54,500.00

นายสุชัย  หรดี
     หัวหนาอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร อ.
หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
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นายเทอดพงษ  คงสนุน
     นิสิตปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
     

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของพืชวงศบอน (Araceae) ใน
อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร

15 10/2551-9/2552 54,500.00

นางสาววิไลวัลย  นุชทองมวง
     นิสิตปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
     
ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของพืชวงศหมาก (Arecaceae) ใน
อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร

16 10/2551-9/2552 2,000.00

นายสุชัย  หรดี
     หัวหนาอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร อ.
หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
     
นางสาวมัญชุลิกา  เลียบทวี
     นิสิตปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
     
ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืช
สมุนไพรและพืชมีพิษในอุทยานแหง
ชาติเฉลิมรัตนโกสินทร

17 10/2551-9/2552 2,000.00

รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาพฤกษศาสตร
นายสุชัย  หรดี
     หัวหนาอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร อ.
หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
     
นางสาววันทนีย  ขําวงษ
     นิสิตช้ันปท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สายวิชาวิทยาศาสตร คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
     
ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟรนใน
อุทยานแหงชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร

18 10/2551-9/2552 2,000.00

รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาพฤกษศาสตร
นายสุชัย หรดี
     หัวหนาอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร อ.
หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี
     
นางสาวกาญจนา  พิมพไธสง
     นิสิตช้ันปท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สายวิชาวิทยาศาสตร คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
     
อ.วันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การสกัดและแยกสารออกฤทธิ์จากใบ
ขลู

19 10/2551-9/2552 5,000.00

นายนิติ กาญจนบุตร
     สายวิชาวิทยาศาสตร
     
อ.วีรมลล ไวลิขิต
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

20 10/2551-9/2552 20,000.00
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อ.อารม อันอาตมงาม (ธารีสังข)
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

ความเปนไปไดในการเปนสารกําจัด
วัชพืชจากธรรมชาติในการควบคุม
วัชพืชวงศหญาบางชนิดของสารสกัด
จากสบูดํา

21 10/2551-9/2552 20,000.00

รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาพฤกษศาสตร

ความหลากชนิดของผักพ้ืนบานท่ี
อุทยานผักพ้ืนบานบึงฉวาก

22 4/2552-3/2553 20,000.00

นายเชาว เสาวลักษณ
     โครงการผักพ้ืนบานฯบึงฉวาก
     
นายอํานวย ชางวงศ
     โครงการผักพ้ืนบานฯบึงฉวาก
     
นายสนธยา เอียดทองดํา
     โครงการผักพ้ืนบานฯบึงฉวาก
     
ผศ.ชานันก สุดสุข
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร

ทฤษฏีบทบาทลูเขาอยางเขมสําหรับ
ปญหาจุดตรึง ปญหาดุลภาพและบท
ประยุกต

23 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.กฤตชญา อิสกุล
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาพฤกษศาสตร

ประสิทธิภาพในการเปนสารกําจัด
วัชพืชของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
ไทยบางชนิด

24 10/2551-9/2552 40,000.00

อ.จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

ผลกระทบของอุณหภูมิสูงตอการ
แสดงออกของยีนท่ีควบคุมการออก
ดอกในขาว (Oryza sativa L.)

25 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.วันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

พฤกษเคมีและสารตานอนุมูลอิสระใน
ผลไมไทย

26 10/2551-9/2552 5,000.00

น.ส.สิริพร กองแกว
     สายวิชาวิทยาศาสตร
     
อ.แตงออน พรหมมิ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

แมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัย
บริเวณริมฝงพ้ืนท่ีชุมน้ําภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือการ
ติดตามตรวจสอบ            สภาพ
แวดลอม

27 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.สุจิตรา แสนหาญ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร

ระบบเปนคาบแบบอิมพัลสไมเชิงเสน
โดยมีตัวแปรส่ิงเรารบกวน

28 10/2551-9/2552 20,000.00

อ.อรรถพล คําเขียน
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาศิลปศาสตร

รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษและ
เจตคติของนิสิตไทย: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

29 10/2551-9/2552 20,000.00

รศ.ศิริลักษณ เอ่ียมธรรม
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งสารกอกลาย
พันธุของสารสกัดผลไมไทยบางชนิด
โดยใชวิธีเอมส

30 10/2551-9/2552 20,000.00

นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวปฏิภาณ จันทรหนองไทร
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
     
อ.วิเนตร แสนหาญ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร

สมบัติเรขาคณิตบางประการของ
ปริภูมิผลบวกตรงมเูวียลัก-ออรลิกซ

31 10/2551-9/2552 20,000.00

รวม     31  โครงการ     งบประมาณ     615,500.00 บาท

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 
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รศ.ณรงค สมพงษ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การจัดการความรูจากการศึกษาดูงาน
ของนิสิตผานบล็อกในเครือขาย
คอมพิวเตอร ภาควิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา

1 10/2551-9/2552 15,000.00

ผศ.สัญชัย พัฒนสิทธ์ิ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการ
สอนทางไกลของครู-อาจารยใน
มหาวิทยาลัยเปดของไทย และ
ประเทศฟลิปปนส

2 10/2551-9/2552 15,000.00

อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินหลักสูตรปริญญาศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาการสอน
คณิตศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

3 10/2551-9/2552 3,000.00

ผศ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธ์ิ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

4 10/2551-9/2552 19,500.00

รศ.เรณุมาศ มาอุน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
อ.ประเสริฐศักด์ิ กายนาคา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา
อ.สุริยัน สุวรรณกาล
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา

5 10/2551-9/2552 20,000.00

รศ.ชาญชัย ขันติศิริ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา
รศ.จงกล แกนเพ่ิม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอ
อาจารยท่ีปรึกษาและงานบริการของ
ภาควิชาเทคโนดลยีการศึกษา ของ
นิสิตท่ีจบหลักสูตร ในปการศึกษา 
2549-2551

6 10/2551-9/2552 3,000.00

อ.วสันต ทองไทย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกจริยธรรม

7 6/2552-5/2553 15,000.00

อ.พัชราภรณ ศรีสวัสด์ิ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ
และความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

8 10/2551-9/2552 10,000.00

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ผศ.อัญชัน เกียรติบุตร
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษาสภาพ ความตองการการ
พัฒนาตนเองดานการผลิตและการใช
ส่ือการสอนของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

9 10/2551-9/2552 5,000.00

รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การสรางบทเรียนบนเว็บวิชาการจัด
ระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา

10 10/2551-9/2552 15,000.00
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ผศ.นภาพร ปรีชามารถ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ความพึงพอใจของนายจางท่ีมี
ตอมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการ
ศึกษาและการแนะแนวท่ีสําเร็จการ
ศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2539 - 
2549 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

11 10/2551-9/2552 5,000.00

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ผศ.อัญชัน เกียรติบุตร
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
รศ.จงกล แกนเพ่ิม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ความพึงพอใจท่ีมีตออาจารยมี่
ปรึกษาและงานบริการของภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ของนิสิตท่ีจบ
หลักสูตรในปการศึกษา 2551

12 10/2551-9/2552 2,000.00

รศ.จงกล แกนเพ่ิม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สภาพ ปญหาและความตองการความ
รูความสามารถดานกราฟกในการ
ผลิตส่ือการสอนของครู ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

13 10/2551-9/2552 15,000.00

รวม     13  โครงการ     งบประมาณ     142,500.00 บาท

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนแหลงทุน 

อ.วรงคศรี แสงบรรจง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การติดตามผลการจัดโครงการอบรม
เชิงปฎิบัติการการผลิตส่ือการสอน
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรมGSP

1 10/2551-9/2552 10,000.00

อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา
อ.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

การติดตามและเฝาระวังพฤติกรรม
นิสิตในการเสริมสรางคานิยมท่ีดีงาม

2 10/2551-9/2552 10,000.00

ผศ.สุมิตร สุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
อ.นิรันดร ยิ่งยวด
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
อ.นันทรัตน พ่ึงแพง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การศึกษาความพรอมของโรงเรียนใน
การเปนศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของนิสิตในสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร

3 6/2552-9/2553 10,000.00

อ.วรงคศรี แสงบรรจง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา
อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา
อ.ทัศนีย จันติยะ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา
อ.นันทรัตน พ่ึงแพง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การศึกษาความพรอมของหนวยงาน 
ความตองการศึกษาตอของนักเรียน
และความตองการของผูใชบัณฑิตใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการสอนวิทยาศาสตร

4 10/2551-9/2552 10,000.00
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อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การศึกษาแนวทางและสภาพปญหา
ในการดําเนินการงานฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ในการปฏิบัติการสอนและ
การวิจัยในช้ันเรียนของนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในสาขา
คณิตศาสตรศึกษา

5 10/2551-9/2552 10,000.00

อ.วรงคศรี แสงบรรจง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา
อ.ตอศักด์ิ แกวจรัสวิไล
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

การศึกษาสภาพปญหาและความตอง
การในการจัดการเรียนการสอนมอ
ยไทยในสถานศึกษา เขตภาคกลาง
ตะวันตก

6 10/2551-9/2552 15,000.00

ผศ.วินัย พูลศรี
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

การศึกษาสภาพและปญหาการเรียน
การสอนพลศึกษาในโรงเรียน เขต
ภาคกลางตะวันตก

7 10/2551-9/2552 10,000.00

อ.ทัศนีย อุนวิจิตร
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

การสํารวจพ้ืนท่ีในภาคตะวันตกเพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอน การศึกษา
วิจัย และการบริการวิชาการดานการ
จัดการน้ําโดยชุมชน

8 10/2551-9/2552 10,000.00

ผศ.ปาริชาติ จันทรเพ็ญ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

โครงการศึกษาความตองการพัฒนา
ศักยภาพกายและจิตของผูสูงอายุใน
เขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

9 10/2551-9/2552 10,000.00

อ.ทัศนีย จันติยะ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา
นิตยา  สอนอาจ
     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน
     
อ.สมบุญ ศิลปรุงธรรม
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนิสิตปริญญาตรีช้ันปท่ี 1 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน ปการศึกษา 
2551

10 10/2551-9/2552 5,000.00

ผศ.อภิชาติ ใจอารีย
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

ศักยภาพและความพรอมของ
โรงเรียน ชุมชน และองคกรทองถิ่น
ในการพัฒนาเครือขายการเรียนรูดาน
เกษตรและส่ิงแวดลอม

11 9/2552-2/2553 33,000.00

อ.สุภาภรณ สงคประชา
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

ศักยภาพและทิศทางในการผลิต
บัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12 10/2551-9/2552 10,000.00

ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
อ.กาญจนา ทรัพยนุย
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
อ.อัจฉรา ปุราคม
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

สถานการณและแนวโนมของบัณฑิต
ศึกษาดานการสงเสริมสุขภาพใน
ประเทศไทย

13 10/2551-9/2552 10,000.00

อ.ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

รวม     13  โครงการ     งบประมาณ     153,000.00 บาท
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

ผศ.ดาราวรรณ วิรุฬหผล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

กลยุทธการดําเนินงานของตระกูลเม
ดิช่ี ท่ีมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของ
ฟลอเรนซ ระหวางศตวรรษท่ี 13-17

1 10/2551-9/2552 200,000.00

รศ.จีรพรรณ กุลดิลก
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การวิเคราะหแนวโนมการลงทุนใน
สินคาเกษตรของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยวง
กลมดาว

2 10/2551-9/2552 200,000.00

ผศ.อรุณี ปญญสวัสด์ิสุทธ์ิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

ผลเช่ือมโยงของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร: กรณีประเทศเกาหลีใต
และประเทศไทย

3 10/2551-9/2552 200,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     600,000.00 บาท

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

อ.ชวาพร ศักด์ิศรี
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

การพัฒนาโครงขายเสนทางจักรยาน
ในมหาวิทยาลัยสูการเปนวิทยาเขตสี
เขียว

1 10/2551-9/2552 16,500.00

อ.พิทาน (พิธาน) ทองศาโรจน (เรืองวงศโรจน)
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับจัดการ
ฐานขอมูลบุคลากร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ม.
เกษตรศาสตร

2 10/2551-9/2552 35,000.00

อ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

รูปแบบทางเดินเทาท่ีเหมาะสมตอ
สภาพแวดลอม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

3 10/2551-9/2552 12,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     63,500.00 บาท

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

อ.ชนมณี ทองใบ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

การสํารวจปญหาและความตองการ
ของนิสิต

1 10/2551-9/2552 5,000.00

อ.พันธทิพย จงโกรย
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร
ผศ.ปนัดดา ชํานาญสุข
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยา

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
ทํางานของครูกับความรุนแรงในเด็ก
นักเรียน

2 10/2551-9/2552 49,500.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     54,500.00 บาท

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนแหลงทุน 

ผศ.นรินทร อุประกรินทร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การเปรียบเทียบ bacterial profiles 
ของเช้ือ Clostridium perfringens 
ท่ีกอปญหา ลําไสอักเสบแบบเนื้อ
ตาย กับ เช้ือ C. perfringens ท่ีพบ
ในลําไสของไกปรกติ หรือจากแหลง
อ่ืนๆ

1 10/2551-9/2552 200,000.00

อ.นวลอนงค สินวัต
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.รุงโรจน แจมอน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
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อ.เกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การเปรียบเทียบ bacterial profiles 
ของเช้ือ Clostridium perfringens 
ท่ีกอปญหา ลําไสอักเสบแบบเนื้อ
ตาย กับ เช้ือ C. perfringens ท่ีพบ
ในลําไสของไกปรกติ หรือจากแหลง
อ่ืนๆ

1 10/2551-9/2552 200,000.00

อ.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควชิาพยาธิวิทยา
ผศ.อารีย ทยานานุภัทร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง

การผาตัดจอประสาทตาลอกหลุด
และฉีกขาดดวยวิธี vitrectomy

2 10/2551-9/2553 200,000.00

ณัฐเนตร ศรีตระกูล
     รพส.มก.บข.
     
นภสินธุ จินดาวัฒนะ
     รพส.มก.บข.
     
ณวัฒน วัฒนชัย
     คณะแพทยศาสตร ม.มหิดล
     
ผศ.นรินทร อุประกรินทร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การศึกษาประสิทธิภาพของ 
Salinomycin  Maxiban?และ 
Maxiban+Avilamycin (Surmax?) 
ในการควบคุมโรคลําไสอักเสบแบบ
เนื้อตายในไกเนื้อ

3 10/2551-9/2552 250,000.00

อ.รุงโรจน แจมอน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.นวลอนงค สินวัต
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.เกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นางสาวอรวรรณ บุตรดี
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นายสุชาติ สงวนพันธุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
อ.วราพร พิมพประไพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

การศึกษารูปแบบการปนเปอนขาม
บนผิวเปลือกไขของสีฟลูออเรสเซนส
เพ่ือเปนตัวแทนของเช้ือแบคทีเรีย

4 10/2551-9/2552 70,000.00

ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
ผศ.นรินทร อุประกรินทร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
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อ.อลงกต บุญสูงเนิน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การสํารวจเช้ือไวรัสในลูกกรอกของ
สุกร โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซโพลิเม
อเรส

5 10/2551-9/2555 100,000.00

รศ.ณรงค จึงสมานญาติ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชากายวิภาคศาสตร

ผลของน้ํามันหอมระเหยจากพืชตอ
เช้ือมาราสซีเซียพาชิเดอรมาไตตีส

6 10/2551-9/2552 50,000.00

นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
นางสุวรรณา ทิพยรักษ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
นางสาวจุรีย ปานกําเหนิด
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
ผศ.ธเนศร ทิพยรักษ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ     870,000.00 บาท

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

อ.วีรเชษฐ จิตตาณิชย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การศึกษาคาการนําไฟฟาของอาหาร
โดยวิธี Ohmic

1 2/2552-7/2553 30,000.00

อ.ดวงรัตน จิตมุง
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

การศึกษาเวลามาตรฐานแบบ
พรีดีเทอรมีนในกระบวนการผลิตเย็บ

2 4/2552-4/2553 30,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     60,000.00 บาท

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

ผศ.ศวพร ศุภผล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

Iron and manganese content in 
paddy field and correlation of 
phytic acid with iron 
grain:implication for human 
health in Khaoyoi district

1 10/2551-9/2552 10,000.00

นิศานาถ  เจือทอง
     ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก
     
สมภพ  จงรวยทรัพย
     สถาบันวิจยหมอนไหมแหงชาติฯ
     
ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การตรึงโปรติเอสบนไคโตซาน2 10/2551-9/2552 50,000.00

รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

การลดปริมาณสารอินทรียและสีดวย
กระบวนการสรางตะกอนดวยสาร
เฟนตัม

3 10/2551-12/255
2

50,000.00

ผศ.ศวพร ศุภผล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ความสัมพันธของสังกะสีและ
แคดเมียมในดินท่ีใชปลูกขาว  แสดง
ถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร 
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

4 10/2551-9/2552 10,000.00

ศ.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
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รุจ  เกษตรสุวรรณ
     ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก
     

ความสัมพันธของสังกะสีและ
แคดเมียมในดินท่ีใชปลูกขาว  แสดง
ถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร 
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

4 10/2551-9/2552 10,000.00

อ.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5 10/2551-9/2552 10,000.00

ผศ.สุดารัตน สารสวาง
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
ผศ.มณฑป ไชยชิต
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
รศ.สุชาดา นันทะไชย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
อ.วิสุทธ์ิ วิจิตรพัชราภรณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ     130,000.00 บาท

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา)แหลงทุน 

ผศ.มณฑาทิพย อัตตปญโญ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การสรางแบบฝกเสริมทักษะการอาน 
เขียนและคิดวิเคราะห สําหรับนัก
เรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
จ.นครปฐม

1 10/2551-6/2552 5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     5,000.00 บาท

ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ (โครงการ Business Unit )แหลงทุน 

รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การกอสรางโรงผลิตน้ํานมขาวโพด1 10/2551-9/2554 1,580,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,580,000.00 บาท

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

ดร.สุธีรา วิทยากาญจน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

การเตรียมความพรอมและการศึกษา
เบ้ืองตนในการผลิตนาโนเซลลูโลส
จากปอแกว

1 1/2552-9/2552 25,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     25,000.00 บาท

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

นางสาวงามจิตร โลวิทูร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนาเคร่ืองด่ืมน้ํามะพราวผสม
น้ําสับปะรดและขิง

1 4/2552-4/2553 35,000.00

นางสาววราภรณ ประเสริฐ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางอุไร เผาสังขทอง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
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นางสาววราภรณ ประเสริฐ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนาแซนดวิชสเปรดน้ํานมถั่ว
เหลืองใสโปรตีนเกษตร

2 3/2552-3/2553 35,000.00

นางสาวงามจิตร โลวิทูร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางอุไร เผาสังขทอง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     70,000.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแหลงทุน 

อ.ประภาษ กาวิชา
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การชักนําใหกุหลาบหนูออกดอกใน
สภาพหลอดทดลองเพ่ือประโยชน
เชิงพาณิชย

1 10/2551-9/2552 38,000.00

อ.นภาพร พวงพรพิทักษ
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

การพัฒนาเคร่ืองตนแบบสําหรับรับ
ซ้ือน้ํามันเหลือใช (โครงการตอเนื่อง 
ระยะท่ี 2)

2 10/2551-9/2552 55,000.00

อ.รุงกานต บุญนาถกร
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดนางฟา
สวรรคผสมสมุนไพร

3 10/2551-9/2552 25,000.00

อ.อริสรา โพธิ์สนาม
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การวิเคราะหปริมาณกรดเบนโซอิก
และกรดซอรบิกในเสนกยวเตยวใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

4 10/2551-9/2552 30,000.00

อ.ช่ืนจิต จันทจรูญพงษ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
จากผักพ้ืนบานตอการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียกอโรคอาหารเปนพิษ

5 11/2551-9/2552 30,000.00

นางสาวอภิญญา  หลาเพ็ง
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากร
ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
     
อ.ภานุวัฒน คัมภีราวัฒน
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซาก
ของไกเบตง และไกลูกผสมเบตง x 
ไกไขทางการคา

6 10/2551-9/2552 38,000.00

อ.กานดา ลอแกวมณี
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
ผศ.ปททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมวิชาการจัดการ)

การศึกษาวิถีทางความคิดของชุมชน
ทองถิ่นตอการรับความชวยเหลือทาง
วิชาการจากหนวยงานราชการ กรณี
ศึกษา: ชุมชนทองถิ่นโดยรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

7 12/2551-9/2552 30,000.00

อ.รัฐษากรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
อ.อรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การศึกษาวิธีการสกัดสารเมลานินใน
ไกดําภูพาน

8 10/2551-9/2552 33,000.00
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อ.ช่ืนจิต แกวกัญญา
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

ศักยภาพของการใชถั่วเขตรอนเพ่ือ
เปนแหลงอาหารสัตวคุณภาพดีและ
การปรับปรุงดินลูกรัง

9 10/2551-9/2552 30,000.00

อ.วิมลนันทน กันเกตุ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนท่ีดินตอระดับความอุดม
สมบูรณ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของดินปาเปดใหม บริเวณ
อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

10 10/2551-9/2552 25,000.00

รวม     10  โครงการ     งบประมาณ     334,000.00 บาท

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กพส.

แหลงทุน 

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว

การเปรียบเทียบผลของอาหารสําเร็จ
รูปกับอาหารสดตอสมรรถภาพการ
ผลิตไขและอัตราการเพาะฟกของแม
พันธุกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vanamei)

1 7/2552-6/2553 30,000.00

รศ.อุทัย คันโธ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
รศ.อรพินท จินตสถาพร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
กมลเนตร  ทรงลักษณ
     ภาควิชาสัตวบาล มก.
     
นางสรัสนันท สุขพิมาย (สวางคํา)
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

การศึกษาการใชใบเตยหอมตอ
สมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข
ชวงอายุตาง ๆ ภายใตสภาพโรงเรือน
เปด

2 4/2552-7/2552 35,250.00

นายสุชาติ สงวนพันธุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
เฉลียว ขุนพิทักษ
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
     
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว

การศึกษาความตองการโภชนะของ
ปลาดุกลูกผสม

3 10/2551-3/2552 10,000.00

รศ.อุทัย คันโธ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นายสายสัมพันธ  ตันมณี
     ภาควิชาสัตวบาล มก.
     
นายวิรัตน สุมน
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     สถานีวิจัยทับกวาง

ทัศนคติของผูบริโภคเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑเนื้อสัตวในประเทศไทย

4 5/2552-5/2553 10,000.00

นางสรัสนันท สุขพิมาย (สวางคํา)
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

ผลการใชใบเตยหอมตอการใหผล
ผลิตไขระยะกอนปลดอายุ 32 ถึง 44 
สัปดาห

5 4/2552-7/2552 11,750.00
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นายสุชาติ สงวนพันธุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

ผลการใชใบเตยหอมตอการใหผล
ผลิตไขระยะกอนปลดอายุ 32 ถึง 44 
สัปดาห

5 4/2552-7/2552 11,750.00

เฉลียว ขุนพิทักษ
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
     
นางสรัสนันท สุขพิมาย (สวางคํา)
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

ผลการใชใบเตยหอมตอการใหผล
ผลิตไขระยะเร่ิมไขถึงชวงการใหไข
สูงสุด อายุ 6 สัปดาหถึง 18 สัปดาห

6 4/2552-7/2552 11,750.00

นายสุชาติ สงวนพันธุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
เฉลียว ขุนพิทักษ
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
     
นางสรัสนันท สุขพิมาย (สวางคํา)
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

ผลการใชใบเตยหอมตอการใหผล
ผลิตไขระยะหลังจากใหไขถึงชวง
การใหไขสูงสุด อายุ 19 ถึง 31 
สัปดาห

7 4/2552-7/2552 11,750.00

นายสุชาติ สงวนพันธุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
เฉลียว ขุนพิทักษ
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
     
นางสรัสนันท สุขพิมาย (สวางคํา)
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

ผลของอาหารอัดเม็ดตอคุณภาพไข
ในไกไข

8 3/2552-6/2552 50,000.00

เฉลียว ขุนพิทักษ
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
     
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
นายสุชาติ สงวนพันธุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นางสรัสนันท สุขพิมาย (สวางคํา)
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและ
คุณภาพอาหารไกไข เพ่ือปรับปรุง
สมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข และ
ลดตนทุนอาหาร

9 3/2552-5/2552 150,000.00

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
นายสุชาติ สงวนพันธุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ     320,500.00 บาท

สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

รศ.ชาญชัย ขันติศิริ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย  คร้ังท่ี 36

1 10/2551-9/2552 32,000.00
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อ.สุริยัน สุวรรณกาล
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย  คร้ังท่ี 36

1 10/2551-9/2552 32,000.00

ผศ.พีระ มาลีหอม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา
อ.วิชาญ มะวิญธร
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     32,000.00 บาท

สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การประเมินผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์
ของงานวิจัยท่ีมีตอการพัฒนา
ประเทศ

1 10/2551-9/2552 300,000.00

อ.ศักด์ิสิทธ์ิ บุศยพลากร
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.วรดี จงอัศญากุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาย
ใตการมีสวนรวมของชุมชนเขตพ้ืนท่ี
ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี

1 10/2551-9/2552 2,785,200.00

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.คนึงรัตน คํามณี
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
อ.จิรัฐินาฏ ถังเงิน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
อ.นภาพร พันธุกมลศิลป (วงษโพธิ์ขอม)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
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อ.เชิดพงษ ขีระจิตต
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาย
ใตการมีสวนรวมของชุมชนเขตพ้ืนท่ี
ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี

1 10/2551-9/2552 2,785,200.00

อ.วนิดา สืบสายพรหม (จูลเมตต)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ
     สํานักงานอธิการบดี
     กองบริการการศึกษา
สามารถ เศรษฐวิทยา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ฝายปฏิบัติ
การวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
     
มานิต ลาเกล้ียง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     
ศุภลักษณ ภิญโญสรรพกิจ
     สํานักงานอธิการบดี กองธุรการ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,785,200.00 บาท

สํานักสงเสริมและฝกอบรมแหลงทุน 

นางสาวพจมาลย  ลาภลือชา
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
     ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม

การติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตร"
อัญมณีศาสตรและเคร่ืองประดับ" ป 
พ.ศ.2544-2551(ปงบประมาณ 
2552)

1 10/2551-9/2552 14,700.00

รศ.สมศรี ภัทรธรรม
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
     ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม
อ.กิตติ สิมศิริวงษ
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
     ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม
นายศุภณัฏฐ ยุกตะนันท
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
     ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     14,700.00 บาท

รวมท้ังสิ้น     196  โครงการ     งบประมาณ     12,979,900.00 บาท


