
การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยทปชไดผร จบงบเง พนรายไดผ สนวนกลาง มก. จจานวน 79 โครงการ 8,814,998

โครงการททนสมทบเพชชอเพพชมขปดความสามารถในการวพจ จยของมหาวพทยาล จยฯ (เมธปว พจ จย สกว.) จจานวน 31 โครงการ 2,814,998

โครงการใหมน จจานวน 31 โครงการ 2,814,998

การหาความสสมพสนธธ sink กสบ source ในการตตอกกกงมสน

สสาปะหลสงด ดวย Manihot glaziovil เพพกอเพกกมผลกตผลในการ

ปลลกมสนสสาปะหลสง

2 ปป

55-56

80,0001 ผศ.ปกยะ กกตตกภาดากกล

ภาควกชาพพชไรตนา คณะเกษตร บางเขน

การพสฒนาวกธปการใช ดไส ดเดพอนฝอยศสตรลแมลงเพพกอควบคกม

หนอนใยผสกและหนอนกระทล ดผสกในแปลงผสก

2 ปป

55-56

80,0002 อ.อธกราช หนลสปดสา

ภาควกชากปฏวกทยา คณะเกษตร บางเขน

เพลปลยกระโดดสปนสลาตาล Nilaparvata lugens (Stal) 

(Hemiptera: Delphacidae) และ Biological agents ใน

เขตภาคกลาง ประเทศไทย

2 ปป

55-56

80,0003 อ.รสชฎาวรรณ เงกนกลสกน

ภาควกชากปฏวกทยา คณะเกษตร บางเขน

การประเมกนความแตกตตางด ดานพสนธกกรรมและพฤตกกรรมของ

ประชากรหกกงห ดอย Luciola aquatilis บรกเวณภาคกลางของ

ประเทศไทย

2 ปป

55-56

80,0004 อ.อสญชนา ทตานเจรกญ

ภาควกชากปฏวกทยา คณะเกษตร บางเขน

การแยกและจสาแนกชนกดของแบคทปเรปยในทางเดกนอาหาร

ของยกงพาหะนสาโรคมาลาเรปยชนกด Anopheles dirus 

complex

2 ปป

55-56

80,0005 อ.วรรณรดา สกราช

ภาควกชาพสนธกศาสตรธ คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

ผลของระดสบโปรตปนตสกาและการเสรกมกรดอะมกโนสสงเคราะหธตตอ

สมรรถภาพการผลกต การแสดงออกของยปน calpain และการ

ปลดปลตอยไนโตรเจนในไกตไขต

2 ปป

55-56

80,0006 อ.วกร กยา ลก ดงใหญต

ภาควกชาสสตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การตอบสนองทางภลมกคก ดมกสนของเซลลธสกกรทปกต กดเชพลอ porcine 

circovirus type 2 ผตานระบบสพกอสาร ERK MAPK

2 ปป

55-56

80,0007 อ.วกน สกรเชษฐพงษธ

ภาควกชาจกลชปววกทยาและวกทยาภลมกคก ดมกสน คณะสสตวแพทยศาสตรธ บางเขน

การศศกษาหน ดาทปกของโดเมนทปก 3 ของโปรตปนสารพกษ Cry4Ba 

จากเชพลอบาซกลลสส ธลร กนเจนซปส

2 ปป

55-56

80,0008 อ.อานนทธ ธรรมสกทธกรงคธ

โครงการจสดตส ลงสายวกชาจกลชปววกทยา คณะศกลปศาสตรธและวกทยาศาสตรธ 

กสาแพงแสน

การศศกษาทรานสครกปโตมกกสธและไมโครอารธเออนเอใน 

Chlamydomonas relinhardtii ภายใต ดสภาวะเครปยดจาก

ความเคอม

2 ปป

55-56

80,0009 อ.โชตกกา หยกทองวสฒนา

ภาควกชาชปวเคมป คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

การปรสบปรกงความทนทานของเซลลธตตอการตายในสาหรตาย

ต ดนแบบ Chlamydomonas reinhardtii เพพกอเพกกมการผลกตไบ

โอดปเซล

2 ปป

55-56

80,00010 อ.อสญชลป ศกร กขจรกกจ

ภาควกชาพสนธกศาสตรธ คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

การพสฒนากระบวนการผลกตผลกตภสณฑธนสลาพรกกแกงแดงเพพกอ

ลดปรกมาณอะฟลาทอกซกน

2 ปป

55-56

80,00011 อ.กนกฐพร วสงใน

ภาควกชาวกทยาศาสตรธและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอกตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การสะสมทางไฟฟดาเคมปแบบรตวมโดยกระแสพสลสธและการทสา

ให ดเปอ นสตวนประกอบเนพลอเดปยวของแผตนฟกลธมนกกเกกล-

ไทเทเนปยม

2 ปป

55-56

80,00012 อ.ราชธปรธ เตชไพศาลเจรกญกกจ

ภาควกชาวกศวกรรมวสสดก คณะวกศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การพสฒนาวสสดกผสมของไบโอกลาสกสบไบโอพอลกเมอรธ

สสาหรสบเปอ นตสวควบคลกมการปลดปลตอยเฉพาะทปกและใช ดเปอ น

วสสดกทนแทนกระดลก

2 ปป

55-56

80,00013 อ.วปรพสฒนธ พลอสน

ภาควกชาฟกสกกสธ คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

การประดกษฐธกกาซเซนเซอรธโครงสร ดางแบบ Core-Shell ลวด

นาโน โดยใช ดเทคนกค Atomic Layer Deposition เพพกอการ

ตรวจจสบกกาซพกษ

2 ปป

55-56

80,00014 อ.ชสชวาล วงศธชลสกข

ภาควกชาฟกสกกสธ คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

นวสตกรรมการเออนแคปซลเลชสนด ดวยการอบแห ดงแบบพตนฝอย

ของสารสกสดจากถสกวเหลพอง (Glycine max L. Merrill)

2 ปป

55-56

80,00015 อ.ชลกดา เนปยมนก ดย

ภาควกชาวกศวกรรมเคมป คณะวกศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การสสงเคราะหธอนกพสนธธไบฟปนอลกกใหมตเพพกอเปอ นตสวตรวจวสด

ฟลลออเรสเซนตธสสาหรสบกรดอะมกโน

2 ปป

55-56

80,00016 อ.บกญธนา วรรณเลกศ

ภาควกชาเคมป คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

การประมาณระยะเวลาเดกนทางด ดวยข ดอมลลจราจรแบบจกดและ

แบบชตวง

2 ปป

55-56

80,00017 อ.สโรช บกญศกร กพสนธธ

ภาควกชาวกศวกรรมโยธา คณะวกศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ระบบวกเคราะหธโปรแกรมเพพกอเพกกมสมรรถนะและประสกทธกผล

ของการตรวจจสบเรซแบบไมตสมมาตร

1 ปป 80,00018 อ.ภารกจ รสตนวรพสนธกธ

ภาควกชาวกศวกรรมคอมพกวเตอรธ คณะวกศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อากาศพลศาสตรธและการออกแบบอากาศยานไร ดคนขนาด

เลอกแบบ Multi Mission

2 ปป

55-56

80,00019 อ.ชกนภสทร ทกพโยภาส

ภาควกชาวกศวกรรมการบกนและอวกาศ คณะวกศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การเพกกมสมรรถนะชตองสสญญาณไร ดสายทปกมปข ดอมลลชตอง

สสญญาณจสากสด

2 ปป

55-56

80,00020 ผศ.วกรกณศสกดกด สสนตกเพอชรธ

ภาควกชาวกศวกรรมไฟฟดา คณะวกศวกรรมศาสตรธ บางเขน
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การวพจ จย
งบประมาณ

การผลกตกล ดวยไขตผงโดยวกธปทสาแห ดงแบบโฟมแมท 2 ปป

55-56

80,00021 อ.ปรปดา ปรากฏมาก

ภาควกชาวกศวกรรมเครพกองกล คณะวกศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

การวกเคราะหธความไมตเทตาเทปยมเชกงโอกาสทางเศรษฐศาสตรธ

ในประเทศไทย

1 ปป 79,00022 อ.มนตธชสย พกนกจจกตรสมกทร

ภาควกชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรสพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

การจสดการกสาไร บรรษสทภกบาล และการซพลอขายหก ดนของบกคคล

วงใน

2 ปป

55-56

52,33323 อ.สกนทรป เหลตาพสดจสน

สาขาวกชาการเงกน คณะวกทยาการจสดการ ศรปราชา

การสพบค ดนหายปนความหอมในแตงกวา 3 ปป

55-57

133,33324 อ.ประกกจ สมทตา

ภาควกชาพพชไรตนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

โมโนลกทชนกดซกลกกาอกนทรปในอกปกรณธขนาดเลอกของโครมาโท

กราฟปของของเหลวแบบกลสบเฟสสสาหรสบการวกเคราะหธเตตระ

ไซคลกนในนสลาเสปย

3 ปป

55-57

133,33325 รศ.อรพกนทธ เจปยรถาวร

ภาควกชาเคมป คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

Forging Public-Private Partnership in Higher 

Education: New Paradigm of Practices to Promote a 

Creative Society

2 ปป

55-56

133,33326 รศ.พร ดอมพกไล บสวสกวรรณ

ภาควกชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

การตรวจสอบปรกมาณเคอรธคลมกนในยาสมกนไพรขมกลนชสนแบบรล ด

ผลเรอวด ดวยเนปยรธอ กนฟราเรดสเปกโตรสโคปป

2 ปป

55-56

177,00027 ดร.ศกมาพร เกษมสสาราญ

ฝต ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบสนค ดนคว ดาและพสฒนา

ผลกตผลทางการเกษตรและอกตสาหกรรมเกษตร

ระดสบการแสดงออกของโปรตปนภายในเซลลธในการตอบ

สนองตตอ interferon gamma ของเซลลธ PK-15 ขณะทปกมป

การตกดเชพลอ PCV2

2 ปป

55-56

133,33328 รศ.พรทกพภา เลอกเจรกญสกข

ภาควกชาจกลชปววกทยาและวกทยาภลมกคก ดมกสน คณะสสตวแพทยศาสตรธ บางเขน

การวกเคราะหธปฏกสสมพสนธธของสตารธชโปรตปนและไขมสน และ

การใช ดไมโครเวฟรตวมกสบการอบด ดวยลมร ดอน สสาหรสบการ

พสฒนาผลกตภสณฑธเบเกอรปกจากแปดงข ดาวทปกมปคตาอสตราการยตอยได ด

ของแปดงตสกา

3 ปป

55-57

133,33329 รศ.นสนทวสน เทอดไทย

ภาควกชาพสฒนาผลกตภสณฑธ คณะอกตสาหกรรมเกษตร บางเขน

คกณสมบสตกการสตงผตานของแมตเหลอกและตสวนสายวดยกกงแกรฟปน

ขณะอยลตใต ดภาวะความเครปยดเชกงกล

2 ปป

55-56

80,00030 อ.บสาเหนอจ สกดชมโฉม

ภาควกชาฟกสกกสธ คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

การขยายกสาลสงการหปบอ ดอยทปกเหมาะสมสสาหรสบโรงงาน

อกตสาหกรรมนสลาตาลในประเทศไทย

2 ปป

55-56

80,00031 อ.จกมพล วรสายสณหธ

ภาควกชาเทคโนโลยปอกตสาหกรรมเกษตร คณะอกตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน
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โครงการสน จบสนทนททนว พจ จยเพชชอพ จฒนาน จกวพจ จยรทนนใหมน จจานวน 48 โครงการ 6,000,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 9 โครงการ 1,140,000

การศศกษาศสกยภาพของแหลตงอนกบาลลลกปลาเศรษฐกกจใน

วงศธ Cyprinidae เพพกอการจสดการทรสพยากรประมงในอตางเกอบ

นสลาเขพกอนปต าสสกชลสกทธกด จสงหวสดลพบกรป อยตางยสกงยพน

3 ปป

53-55

142,5001 อ.สสนตก พตวงเจรกญ

ภาควกชาชปววกทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.จารกมาศ เมฆสสมพสนธธ

ภาควกชาชปววกทยาประมง คณะประมง บางเขน

ฤทธกดต ดานอนกมลลอกสระของสารสกสดจากสาหรตายทะเลบางชนกด

ในประเทศไทย

3 ปป

53-55

142,5002 อ.จสนทนา ไพรบลรณธ

ภาควกชาชปววกทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.อนงคธ จปรภสทรธ

ภาควกชาชปววกทยาประมง คณะประมง บางเขน

ผลของการใช ดปกป ยอกนทรปยธและการลดการไถพรวนตตอการ

เปลปกยนแปลงธาตกคารธบอนในพพลนทปกเพาะปลลกข ดาวในเขตภาค

กลาง

3 ปป

53-55

135,0003 อ.ศกภชสย อสาคา

ภาควกชาปฐพปว กทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การศศกษายปนควมคกมการออกดอกในกล ดวยไม ดเอพลองมะลก 

(Dendrobium crumenatum)

3 ปป

53-55

150,0004 อ.อสจราพร ศรปบกญเลกศ

ภาควกชาพสนธกศาสตรธ คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.พสฒนา ศรปฟดา ฮกนเนอรธ

ภาควกชาพสนธกศาสตรธ คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

การวกเคราะหธเพพกอหามลพกษทางอากาศในอนกภาคฝกต นจากอตาว

ศรปราชา จสงหวสดชลบกรป

3 ปป

53-55

142,5005 ผศ.ปสญญา แขนสลาแก ดว

สาขาวกชาวกทยาศาสตรธพพลนฐานและพลศศกษา คณะวกทยาศาสตรธ  ศรปราชา

อ.เกรกก วงศธสอนธรรม

สาขาวกชาวกทยาศาสตรธส กกงแวดล ดอม คณะวกทยาศาสตรธ  ศรปราชา

ผศ.สกนทรป ขกนทอง

สาขาวกชาวกทยาศาสตรธส กกงแวดล ดอม คณะวกทยาศาสตรธ  ศรปราชา

ความหลากหลายและอนกกรมวกธานของมวนนสลาในเทพอกเขา

สอยดาว จสงหวสดจสนทบกรป

3 ปป

53-55

127,5006 อ.เอกวสต ว กถปประดกษฐธ

ภาควกชากปฏวกทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.จรกยา จสนทรธไพแสง

ภาควกชากปฏวกทยา คณะเกษตร บางเขน

การแก ดสมการนสยทสกวไปของสมการเช กงฟสงกธชสนลอการกทศมบาง

ประเภท

3 ปป

53-55

82,5007 อ.วสชรพล พกมพธเสรกฐ

ภาควกชาคณกตศาสตรธ คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน

การเพาะเลปลยงจกลกนทรปยธ เพพกอการผลกตนสลามสนไบโอดปเซล 3 ปป

53-55

135,0008 อ.เมธป สายศรปหยกด

ภาควกชาวกศวกรรมเคมป คณะวกศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.เพอญจกตร ศรปนพคกณ

ภาควกชาวกศวกรรมเคมป คณะวกศวกรรมศาสตรธ บางเขน

เอกลสกษณธพพลนฐานทปกสอดคล ดองกสบสมาชกกของความสสมพสนธธ

เวปยนเกกดอสนดสบสองทปกมปสสมประสกทธกดไมตใชตคตาคงทปก

3 ปป

53-55

82,5009 อ.กสนตภณ คลหาพสฒนกกล

ภาควกชาคณกตศาสตรธ คณะวกทยาศาสตรธ บางเขน
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โครงการใหมน จจานวน 39 โครงการ 4,860,000

ชปววกทยา การเข ดาทสาลายแบบแฝง และความสามารถในการ

กตอโรคของเชพลอรา Phomopsis species สาเหตกโรคใบจกด

ทกเรปยน

2 ปป

55-56

150,00010 อ.วประณปยธ ทองศรป

ภาควกชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

ชปววกทยา นกเวศวกทยา การขยายพสนธกธ และอสตราการปลตอยแตน

เบปยนบราคอน, Bracon hebetor Say (Hymenoptera : 

Braconidae) เพพกอควบคกมหนอนหสวดสามะพร ดาว Opisina 

arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)

2 ปป

55-56

150,00011 อ.อธกราช หนลสปดสา

ภาควกชากปฏวกทยา คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาการปนเปพลอนของอะฟลาทอกซกนเออม 1 ในนสลานม

ดกบทปกสตงศลนยธผลกตภสณฑธนมเกษตร มหาวกทยาลสย

เกษตรศาสตรธ

1 ปป 112,50012 อ.กนกพร เพชรดป

ภาควกชาสสตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การเปรปยบเทปยบการใช ดประโยชนธของไขมสนและการผลกตกรด

ไขมสน คอนจลเกตลกโนเลอกกในกระบวนการหมสกของรล

เมนกระบพอและโค โดยวกธป in vitro

1 ปป 150,00013 อ.พงศธธร คงมสกน

ภาควกชาสสตวบาล คณะเกษตร บางเขน

คกณภาพการบรกโภคของไกตเคยลเบตง ไกตเนพลอ และไกตพพลนเมพอง 1 ปป 150,00014 อ.อสจฉรา ขยสน

ภาควกชาสสตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การใช ดประโยชนธจากสารสกสดหยาบกระถกนในการควบคกม

หนอนใยผสก (Plutella xylostella L.) และไรแมงมกมสองจกด 

(Tetranychus urticae Koch)

2 ปป

55-56

127,50015 อ.วนกดา อตวมเจรกญ

ภาควกชากปฏวกทยา คณะเกษตร บางเขน

ศสกยภาพของการใช ดไม ดวงศธยางบางชนกดปลลกรตวมกสบกระถกน

เทพา อายก 6 ปป  เพพกอฟพลนฟลพพลนทปกเหมพองแรตร ดาง ณ สถานปว กจสย

วนศาสตรธพสงงา

2 ปป

55-56

142,50016 นายเจษฎา วงคธพรหม

ศลนยธว กจสยปต าไม ด คณะวนศาสตรธ บางเขน

ปรกมาณและองคธประกอบทางเคมปของนสลามสนหอมระเหยจาก

ใบยลคาลกปตสสสายต ดนตตาง ๆ

1 ปป 112,50017 อ.สกว กมล อกทสยรสศมป

ภาควกชาชปววกทยาปต าไม ด คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผลกระทบของละอองอากาศทปกเก กดจากไฟปต า และการเผา

ซากพพชในพพลนทปกเกษตรตตอลสกษณะของฝนบรกเวณภาคเหนพอ

ตอนบน

1 ปป 150,00018 อ.วปนสส ตตวนเครพอ

ภาควกชาอนกรสกษธว กทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

การพสฒนาเซลลธเชพลอเพลกงชนกดใช ดเอทานอลเปอ นเชพลอเพลกง

แบบเซลลธเดปยตวเพพกอใช ดในการทดสอบและพสฒนาเมมเบรน

และอกเลอคโทรดให ดมปประสกทธกภาพสลง

2 ปป

55-56

150,00019 อ.ปวปนา ประไพนสยนา

ภาควกชาวกศวกรรมเคมป คณะวกศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การพสฒนาแบบจสาลองเพพกอพยากรณธการเสพกอมสภาพโดย

กลไกออกซกเดฃสกนในการจสดเกอบนสลามสนไบโอดปเซล

1 ปป 135,00020 อ.บกญธรรม ปวปณธวรรณ

ภาควกชาวกศวกรรมเคมป คณะวกศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การพสฒนารลปแบบการจสดการความรล ดผตานสพกอสสงคมเพพกอเสรกม

สร ดางทสกษะการเรปยนรล ดด ดวยตนเองของผล ดเรปยนในระดสบบสณฑกต

ศศกษา

1 ปป 112,50021 อ.ณสฐพล รสาไพ

ภาควกชาเทคโนโลยปการศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

การเปลปกยนแปลงของโครงสร ดางหตวงโซตอกปทานสสาหรสบอาหาร

บรกโภคสดในรลปแบบวสตถกดกบของผล ดค ดาปลปกรายใหญต และผล

กระทบด ดานสวสสดกการสสงคม

1 ปป 127,50022 อ.วรวรรณ ตก ดมมงคล

ภาควกชาเศรษฐศาสตรธ คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

การพสฒนารลปแบบการพสฒนาครลในการจสดการเรปยนรล ดเพพกอสตง

เสรกมให ดนสกเรปยนใช ดแทอบเลอตอยตางมปประสกทธกภาพ

1 ปป 127,50023 อ.ศกร กรสตนธ ศรปสอาด

ภาควกชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

การสตงเสรกมรถไฟฟดาแอรธพอรธต เรล ลกงคธเพพกอเปอ นทางเลพอก

ในการเดกนทางทปกยสกงยพนแกตผล ดอยลตอาศสยในหมลตบ ดานจสดสรรโดย

รอบสถานปบ ดานทสบช ดาง

1 ปป 75,00024 อ.สกภาพร แก ดวกอ เลปกยวไพโรจนธ

สาขาวกชาการวางผสงเมพองและสภาพแวดล ดอม คณะสถาปสตยกรรมศาสตรธ 

บางเขน

การโคลนและระดสบการแสดงออกของ MiRNA-29 ในเนพลอ

เยพกอภลมกคก ดมกสนสกกร

1 ปป 150,00025 อ.วกน สกรเชษฐพงษธ

ภาควกชาจกลชปววกทยาและวกทยาภลมกคก ดมกสน คณะสสตวแพทยศาสตรธ บางเขน

การตกดตามตรวจสอบการตกค ดางของสารกลกตมออรธกาโน

คลอรปนและโลหะหนสกในขน และไขตเปอ ด ผลกระทบจากการ

ทสาเกษตรกรรม

2 ปป

55-56

150,00026 อ.พรรณวกมล ตสนหสน

ภาควกชาเภสสชวกทยา คณะสสตวแพทยศาสตรธ บางเขน

การปลดปลตอยสารต ดานอนกมลลอกสระและคกณสมบสตกของฟกลธมเจ

ลาตกนทปกใสตสารต ดานอนกมลลอกสระ

1 ปป 150,00027 อ.กนกรสตนธ ลกมปกโสภณ

ภาควกชาวกทยาศาสตรธและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอกตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การเตรปยมและศศกษาคกณสมบสตกของสารสกสดเอนไซมธโปรตก

เอสในเปลพอกมะมตวงและการนสาไปปรสบปรกงความนกตมของเนพลอ

1 ปป 135,00028 อ.กนกฐพร วสงใน

ภาควกชาวกทยาศาสตรธและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอกตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผลของกระบวนการเอกซธทรลชสนตตอปรกมาณและสมบสตกด ดานพรป

ไบโอตกกของเส ดนใยอาหารทปกละลายนสลาได ดจากกากมะพร ดาว

1 ปป 150,00029 อ.พกณทกพยธ รสมภกาภรณธ

ภาควกชาวกทยาศาสตรธและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอกตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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ผลของผงคอรธนเค ดกตตอคกณภาพแบทเทอรธและผลกตภสณฑธไกต

ชกบทอด

1 ปป 150,00030 อ.วรรณสวสสดกด รสฐพกทสกษธสสนตก

ภาควกชาพสฒนาผลกตภสณฑธ คณะอกตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาองคธประกอบทางเคมปและการออกฤทธกดทางชปวภาพ

ของกระชายดสา

1 ปป 150,00031 นายดสารงศสกดกด อายกวนานนทธ

ฝต ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบสนค ดนคว ดาและพสฒนา

ผลกตผลทางการเกษตรและอกตสาหกรรมเกษตร

อกทธกพลของการแปรรลปถสกวเหลพองเพาะงอกตตอการดลดซศมธาตก

เหลอกและความสามารถในการยตอยโปรตปน

1 ปป 112,50032 นางสาวศกร กพร ตสนจอ

ฝต ายโภชนาการและสกขภาพ สถาบสนค ดนคว ดาและพสฒนาผลกตภสณฑธอาหาร

สภาวะทปกเหมาะสมของพารามกเตอรธการเพาะเลปลยงเพพกอผลกตโพ

ลกแซคคาไรดธจากสาหรตายสไปรลลกนตาเพพกอเปอ นพรปไบโอตกก

1 ปป 120,00033 นางสาววนกดา ปานอกทสย

ฝต ายจกลชปววกทยาประยกกตธ สถาบสนค ดนคว ดาและพสฒนาผลกตภสณฑธอาหาร

นางพสทธกนสนทธ วารกชนสนทธ

ฝต ายจกลชปววกทยาประยกกตธ สถาบสนค ดนคว ดาและพสฒนาผลกตภสณฑธอาหาร

ปรกมาณแอนโทไซยานกน สารต ดานอนกมลลอกสระ องคธประกอบ

และสมบสตกทางเคมปกายภาพของแปดงมสนเทศสปมตวงทปกนกยมเพาะ

ปลลกในประเทศไทย

1 ปป 150,00034 นางสาวนราพร พรหมไกรวร

ฝต ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบสนค ดนคว ดาและพสฒนาผลกตภสณฑธอาหาร

การศศกษาศสกยภาพเชกงเศรษฐกกจของถสกวกสวรธ [(Guar bean 

(Cyamopsis Tetragonalobus)] เพพกอพสฒนาไปใช ดใน

อกตสาหกรรมอาหาร

1 ปป 97,50035 นางสาวระวกวรรณ โชตกพสนธธ

สถานปว กจสยสกทธกพรกฤดากร สถาบสนค ดนคว ดาและพสฒนาระบบนกเวศเกษตร

การพสฒนาธกรกกจชกมชนต ดนแบบการผลกตผสกตามวกถปเศรษฐกกจ

พอเพปยงของเกษตรกร เขตพพลนทปกตสาบลกรสบใหญต อสาเภอ

บ ดานโปต ง จสงหวสดราชบกรป

2 ปป

55-56

127,50036 อ.สกชปรา มาตยภลธร

ภาควกชาสตงเสรกมและนกเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.เอมอร อสงสกรสตนธ

ภาควกชาสตงเสรกมและนกเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายสามารถ เศรษฐวกทยา

ศลนยธว กจสยและพสฒนาไม ดผลเขตร ดอน สถาบสนวกจสยและพสฒนา  กสาแพงแสน

การศศกษาระดสบความรกนแรงของไส ดเดพอนฝอยศสตรลข ดาวใน

พพลนทปกปลลกข ดาวภาคกลางของประเทศไทย

2 ปป

55-56

75,00037 อ.อมรศรป ขกนอกนทรธ

ภาควกชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

การสพกอสารตราสกนค ดาในแหลตงทตองเทปกยวเช กงอนกรสกษธ : กรณป

ศศกษาธกรกกจพสกแรมและธกรกกจของทปกระลศกจสงหวสด

สมกทรสงคราม

1 ปป 75,00038 อ.สกเมธ ชสยไธสง

ภาควกชาสตงเสรกมและนกเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร กสาแพงแสน

ปสญหาการกรองแบบ H (infinity) ทนทานของเครพอขตาย

ประสาทแบบไมตตตอเนพกองทปกมปตสวหนตวงแปรผสนตามเวลา

1 ปป 90,00039 อ.ศศกธร อกดปกน

สายวกชาคณกตศาสตรธ สถกตก และคอมพกวเตอรธ คณะศกลปศาสตรธและวกทยา

ศาสตรธ กสาแพงแสน

เสถปยรภาพของฟกลธมบางพอลกสไตรปนทปกมป ทรป อารธม พอลกสไต

รปน เปอ นสารเตกมแตตง

1 ปป 150,00040 อ.สกนทรป แสงจสนทรธ

สายวกชาวกทยาศาสตรธ คณะศกลปศาสตรธและวกทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

รลปแบบการจสดการเรปยนรล ด สาขาศศกษาศาสตรธบสณฑกต (หลสก

สลตร 5 ปป ) โดยใช ดมาตรฐานคกณวกฒกระดสบอกดมศศกษาแหตงชาตก 

พ.ศ. 2552 เปอ นฐาน

1 ปป 127,50041 อ.ประพสนธธ เกปยรตกเผตา

ภาควกชาพลศศกษาและกปฬา คณะศศกษาศาสตรธและพสฒนศาสตรธ กสาแพง

แสน

การศศกษาระดสบตะกสกวในเลพอดของนกนางนวลธรรมดา สสตวธ

หน ดาดกน และตะกอนดกนในสถานทปกพสกตากอากาศบางปล 

จสงหวสดสมกทรปราการ

1 ปป 127,50042 นายเบญจพล หลตอสสญญาลสกษณธ

โรงพยาบาลสสตวธ กสาแพงแสน คณะสสตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

การออกแบบและพสฒนาอกปกรณธตสดเครพอกล ดวย 1 ปป 82,50043 นายนกตกรงคธ พงษธพานกช

ฝต ายเครพกองจสกรกลการเกษตรแหตงชาตก สถาบสนวกจสยและพสฒนา  กสาแพง

แสน

ผลของระดสบโปรตปนทปกตตางกสนในอาหารผสมสสาเรอจตตอ

สมรรถภาพการผลกต และคกณภาพเขากวางอตอนของกวางรลซตา

และผลตอบแทนทางเศรษฐกกจ

1 ปป 135,00044 นางสาวทสสนสนทนธ หงสะพสก

ศลนยธว กจสยและพสฒนาการผลกตสสตวธเคปลยวเอพลองขนาดเลอก สถาบสนสกวรรณ

วาจกกสกกกจเพพกอการค ดนคว ดาและพสฒนาปศกสสตวธและผลกตภสณฑธสสตวธ กสาแพง

แสน

แบบจสาลองสสาหรสบทสานายลสกษณะดกน โดยใช ดสภาพต ดาน

ทานทางไฟฟดา

1 ปป 97,50045 อ.สมควร โพธารกนทรธ

สาขาวกทยาศาสตรธพพลนฐาน คณะวกทยาศาสตรธและวกศวกรรมศาสตรธ 

สกลนคร

การทดสอบประสกทธกภาพของสารสกสดจากกลปบเลปลยง

กระเจปจยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ในการยสบยส ลงการเจรกญ

และการสร ดางสารพกษอะฟลาทอกซกนของเชพลอรา Aspergillus 

spp.

1 ปป 150,00046 นางสาวภคพร สาทลาลสย

ฝต ายปฏกบสตกการวกจสยและเรพอนปลลกพพชทดลอง สถาบสนวกจสยและพสฒนา  

กสาแพงแสน

พฤตกกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกสกตระดสบบสณฑกต

ศศกษา มหาวกทยาลสยเกษตรศาสตรธ ว กทยาเขตกสาแพงแสน

1 ปป 60,00047 นางจงกล พกทธกชสยกกล

สสานสกหอสมกด กสาแพงแสน สสานสกหอสมกด กสาแพงแสน

การใช ดผงอกนนลลกนจากแกตนตะวสนทดแทนนสลามสนในระบบ

อกมสลชสน

1 ปป 75,00048 นางสาวสกภสคชนมธ คลตองดป

ฝต ายกระบวนการผลกตและแปรรลป สถาบสนค ดนคว ดาและพสฒนาผลกตภสณฑธ

อาหาร
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เงวนรายไดดของมหาววทยาลจยฯ

กองททนววจจย มหาววทยาลจยเกษตรรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
ผศ.ปปญญา แขนนนาแกกว

     คณะววทยาศาสตรร  ศรรราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรพพนนฐานและพลศศกษา

การสสงเคราะหรและวสดสมบสตวของดรบบก

ออกไซดรแบบผงและฟฟลรมบางเพพพอใชก

เปปนหสววสดแกกส

 1 12/2554-12/255

6

 300,000.00

อ.ชสยฤกษร  ตสนงเฮงเจรวญ

     คณะทรสพยากรและสวพงแวดลกอม ศรรราชา สาขาววชา

ววทยาศาสตรรพพนนฐานและพลศศกษา

     

อ.พรรณศสกดวด เอรพยมรสกษา

     ววทยาลสยพาณวชยนาวรนานาชาตว ศรรราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรการเดวนเรพอ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

เงวนอทดหนทนการววจจยมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.เพพญพรรณ ใชกฮวดเจรวญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรรราชา

     สาขาววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การคนานวณปรวมาณสารนนนาทดแทนใน

ผผกปปวยแผลไหมกดกวยโปรแกรม

คอมพววเตอรร   จากภาพจนาลองสาม

มวตวของรผปรรางคนไทย

 1 2/2555-2/2556  77,000.00

นายแพทยรธนสวทธวด กกางกอน

     ศผนยรไฟไหมกนนนารกอนลวก โรงพยาบาลชลบบรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      77,000.00 บาท

ททนววจจย มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.จสนทรรเพพญ ตสนงจวตรเจรวญกบล

     คณะววทยาศาสตรร  ศรรราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรพพนนฐานและพลศศกษา

ความหลากชนวดและฤทธวดตกานเชพนอ

จบลวนทรรยรของแอคตวโนมสยสรททรพคสด

แยกจากดวนตะกอนปปาชายเลนในเขต

จสงหวสดชลบบรร และจสนทบบรร

 1 3/2555-3/2556  186,712.00

ผศ.ดร.รบกงตะวสน สบภาพผล

     ภาคววชาสรรรววทยา คณะแพทยศาสตรร มหาววทยา

ลสยศรรนครวนทรววโรฒ

     

อ.ดร.รบรงนภา ตสนงจวตรเจรวญกบล

     มหาววทยาลสยราชภสฎสวนดบสวต

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      186,712.00 บาท

ททนววจจยววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
ผศ.สบภสทร พสฒนรววชสยโชตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรรราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครพพองกล

การศศกษาและประยบกตรใชกขสนนตอนววธร

พสนธบกรรมในการออกแบบระบบทรอนนนา

รกอน

 1 3/2555-3/2557  177,996.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      177,996.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจย ประจจาปป 2555 มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.สารวณร อบรยตระกผล

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรรราชา

     สาขาววชาววศวกรรมไฟฟฟา

โครงการระบบตรวจจสบปฟายทะเบรยน

รถ

 1 11/2554-11/255

5

 30,000.00

อ.ศวรวชสย วสฒนาโสภณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรรราชา

     สาขาววชาววศวกรรมไฟฟฟา
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อ.สารวณร อบรยตระกผล

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรรราชา

     สาขาววชาววศวกรรมไฟฟฟา

ระบบวสดสสญญาณคลพพนไฟฟฟาสมอง 2 3/2555-3/2557  269,377.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      299,377.00 บาท

สถาบจนววจจยเเละพจฒนา มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตเฉลวมพระเกอยรตว จจงหวจดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.กรรณวการร วงษรพานวชยร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

การเปรรยบเทรยบระดสบฮอรรโมนโปรเจ

สเตอโรนในพลาสมาเเละเนพนอเยพพอ

ของคอรรปปสลผเทรยมในกระบพอไทย

 1 11/2554-10/255

5

 47,000.00

Noboru Manabe

     The University of Tokyo

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      47,000.00 บาท

สถาบจนววจจยเเละพจฒนามหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรววทยาเขตเฉลวมพระเกอยรตวจจงหวจดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.อสมพร ศรรคราม

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

คบณคราทางโภชนาการและปรวมาณ

สารตกานอนบมผลอวสระของเหพดปปาทรพกวน

ไดกทรพเกพบจากเทพอกเขาภผพาน ประเทศ

ไทย

 1 5/2555-12/2555  45,000.00

อ.สบรวยสณหร สบภาพวานวช

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      45,000.00 บาท

สถาบจนววจจยและพจฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกอยรตว จ.สกลนครแหลลงททน 

- 
อ.ธนพร ขจรผล

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

การคสดเลพอกและปรสบปรบงสายพสนธบรไมก

ดอกเมพองหนาวทางเลพอกทรพมร

ศสกยภาพในพพนนทรพภาคตะวสนออกเฉรยง

เหนพอตอนบนของประเทศไทย

 1 10/2554-10/255

5

 40,000.00

อ.ดร.ชลธวรา แสงศวรว

     สาขาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยร ม.มหวดล 

ววทยาเขตกาญจนบบรร

     

อ.ชพพนจวต แกกวกสญญา

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

การใชกถสพวอาหารสสตวรในระบบการปลผก

พพชเพพพอการเพวพมผลผลวตมสนสนาปะหลสง

ทรพปลผกภายใตกสภาพดวนลผกรสง

 2 10/2554-9/2555  49,000.00

อ.สวทธวชสย ฮะทะโชตว

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

การใชกหอยเชอรรพเปปนแหลรงโปรตรนทด

แทนปลาปปนในอาหารปลาดบกลผกผสม

 3 1/2555-12/2555  40,000.00

อ.ภผวดล โดยดร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

การประยบกตรใชกการรสบรผกจากระยะไกล

เพพพอการจสดการทรสพยากรประมงใน

หนองหาร จสงหวสดสกลนคร

 4 10/2554-9/2555  50,000.00

ผศ.มณฑล อนงครพรยศกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

อ.ปานชรวสน ปอนพสงงา

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

การปรสบปรบงสมบสตวของดวนลผกรสงโดย

ใชกปบปยอวนทรรยรมผลไกรผสมถรานชรวมวล

 5 10/2554-9/2555  49,000.00
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นางสาวอสญชสน ไตรธวเลน

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

การปรสบปรบงสมบสตวของดวนลผกรสงโดย

ใชกปบปยอวนทรรยรมผลไกรผสมถรานชรวมวล

 5 10/2554-9/2555  49,000.00

อ.ประมง เบกไธสง

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

การเปรรยบเทรยบผลผลวตของถสพวเขรยว

พสนธบรการคกา ภายใตกสภาพดวนลผกรสง

 6 10/2554-9/2555  49,000.00

อ.สบขบมาภรณร ศรรเผดพจ

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

อ.รชา เทพษร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

การผลวตสารเคลพอบบรวโภคไดกจากผง

บบกผสมสารตกานการเกวดสรนนนาตาลจาก

ธรรมชาตวเพพพอใชกในชมพผรตสดแตรงสด

 7 10/2554-10/255

5

 47,000.00

อ.สบรวยสณหร สบภาพวานวช

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

อ.ภวญญารสตนร กงประโคน

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

การพสฒนาสายพสนธบรกบหลาบหนผโดย

ใชกรสงสรแกมมาชสกนนาใหกเกวดการกลาย

พสนธบร

 8 1/2555-1/2556  43,000.00

นางสาวจวราวรรณร เมพองนาค

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

การศศกษาการปนเปปปอนของเชพนอซา

ลโมเนลลา และเชพนอสตสฟฟฟโลคอกคสส 

ออเรรยส ในผลวตภสณฑรแหนมหมผ ใน

เขตจสงหวสดสกลนคร

 9 10/2554-9/2555  38,000.00

นางสาวสวรวนาฎ เนตวศรร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

อ.อรสญญา พรหมกผล

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

การศศกษาคบณคราทางโภชนาการของ

ผลวตภสณฑรขกาวฮางเพพพอเปปนขกอมผล

สนาหรสบฉลากโภชนาการ

 10 12/2554-11/255

5

 42,000.00

นางสาวสวรวนาฎ เนตวศรร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

คบณสมบสตวทางกายภาพและทางเคมร

ของผลวตภสณฑรลผกหมรอนผงดกวยววธร

การทนาแหกงแบบระเหวด

 11 10/2554-9/2555  35,000.00

นางสาวจวราวรรณร เมพองนาค

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

นางพสชรวน อบทสยสา

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

นางสาวนวภาพร เมษา

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

นายโกก ยาลสย

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร
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อ.ภผวดล โดยดร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

ทสศนคตวของเกษตรกรตรอการปลผก

มะเขพอเทศสรงโรงงานหลวงอาหาร

สนาเรพจรผปทรพ 3 เตรางอย จสงหวสด

สกลนคร

 12 1/2555-7/2555  33,500.00

รศ.สบวพงษร สวสสดวดพาณวชยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรรนา

นายสนธยา ผาลลาพสง

     สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว 

จสงหวสดสกลนคร

     สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว 

จสงหวสดสกลนคร

นางปณวดา อสครทวรทอง

     สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว 

จสงหวสดสกลนคร

     สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว 

จสงหวสดสกลนคร

นายอนบสรณร กบลวงษร

     สนานสกงานววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตวจสงหวสด

สกลนคร

     ฝปายทรสพยากรบบคคล

นางสาวสรวนทวพยร พงษรคบลรการ

     สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว 

จสงหวสดสกลนคร

     สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว 

จสงหวสดสกลนคร

นายยบทธนา แสงสบวรรณ

     สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว 

จสงหวสดสกลนคร

     สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว 

จสงหวสดสกลนคร

นางสาวรสตตวยาภรณร บบญทวรไพศาล

     สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว 

จสงหวสดสกลนคร

     สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว 

จสงหวสดสกลนคร

อ.เกรรยงไกร พสทยากร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

ผลของการงอกตรอสารประกอบฟฟนอ

ลวกทสนงหมดและฤทธวดการตกานอนบมผล

อวสระของขกาวฮาง

 13 10/2554-9/2555  47,000.00

อ.พวชาด เขจรศาสตรร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

ผลของการใชกพพชสมบนไพรในอาหาร

กกอนคบณภาพสผงตรอกระบวนการหมสก

ในกระเพาะรผเมน และนวเวศววทยารผ

เมนของกระบพอเลรนยงปลรอยแทะเลพม

 14 10/2554-9/2556  47,000.00

อ.วสชรววทยร มรหนองใหญร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

อ.ภานบวสฒนร คสมภรราวสฒนร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

อ.จวนตนา ตกะยรวน

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยรการอาหาร

ผลของขกาวฮางและขกาวฮางงอกตรอ

การเจรวญของแบคทรเรรยกรดแลพกตวก

ชนวดโพรไบโอตวก

 15 10/2554-9/2555  43,000.00
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อ.วสชรววทยร มรหนองใหญร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

ผลของโซเดรยมไบคารรบอเนตและ

เยพพอใยทรพมรประสวทธวภาพในสผตรอาหาร

ทรพมรเปลพอกมสนสนาปะหลสงหมสกในระดสบ

สผง ตรอกระบวนการหมสกในกระเพาะรผ

เมนและสมรรถนะการใหกผลผลวตของ

แกะขบน

 16 10/2554-9/2555  48,000.00

อ.ภานบวสฒนร คสมภรราวสฒนร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

อ.พวชาด เขจรศาสตรร

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

อ.ธรระยบทธ จสนทะนาม

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

อวทธวพลของความหนาแนรนตกนพพชทรพมร

ตรอผลผลวตและองครประกอบทางเคมร

ของขกาวฟปางอาหารสสตวร

 17 7/2555-6/2556  48,000.00

รวม     17  โครงการ     งบประมาณ      748,500.00 บาท

สถาบจนววจจยและพจฒนา ววทยาเขตเฉลวมเพระเกอยรตว จ.สกลนครแหลลงททน 

- 
อ.สบขบมาภรณร ศรรเผดพจ

     คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรสพยากรเกษตรชรวภาพ

การประเมวนพสนธบรถสพวเหลพองทรพมร

ศสกยภาพในพพนนทรพจสงหวสดสกลนคร

 1 12/2554-9/2555  40,000.00

ผศ.ดร.เรพองชสย จผวสฒนสนาราญ

     มหาววทยาลสยแมรโจก

     

ดร.พรพสนธร   ภผรพรกอมพสนธบร

     มหาววทยาลสยแมรโจก

     

ดร.วราลสกษณร เกษตรานสนทร

     จบฬาลงกรณรมหาววทยาลสย

     

อ.ศรสญญา แซรตสนง

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาเทคโนโลยรสารสนเทศ

การศศกษาผลกระทบและการปรสบตสว

เพพพอเตรรยมความพรกอมเขกาสผรการรรวม

มพอประชาคมอาเซรยน กรณรศศกษา 

มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรรววทยาเขต 

จ. สกลนคร

 2 12/2554-3/2556  25,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

สจานจกงานววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
ผศ.บบญธรรม วงศรไชย

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรรราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครพพองกล

ผลกระทบของระยะหรางระหวรางแผรน

โลหะกสบกระดผกตรอความเครรยด ของ

ชรองวรางกระดผกหสก

 1 3/2555-3/2556  298,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      298,600.00 บาท

รวมทจทงสวทน     28  โครงการ     งบประมาณ      2,245,185.00 บาท
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