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โครงการววจยบ
ปป 2537
การใชดประโยชนษจากสารสกวดจากรากหญดาแฝกหอม เพพอพ ควบคสมการระบาดททาลายของแมลงในการปลลกพพชและการเลดยล งสวตวษ ( หววหนดาโครงการ ) ไดดรบว ทสนจาก
มลลนดธชด ยว พวฒนา
ปป 2546-2551 โครงการวดจยว และถรายทอดงานวดจยว สลเร กษตรกรในเขตอดสานตอนบน ( ผลรด วร มโครงการ ) ไดดรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยว มก.
ปป 2549
การศศกษาความพศงพอใจของผลบด รดโภคทดมพ ตด อร ผลดตภวณฑษนาทล ดพมพ นนทรดอสด านของมหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ วดทยาเขตเฉลดมพระเกดยรตด จวงหววดสกลนคร ( ผลรด วร ม
โครงการ ) ไดดรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยว มก.
ปป 2550
วดจยว มก.

ปปจจวยในการเลพอกสถาบวนอสดมศศกษาของนวกเรดยนชวนล มวธยมศศกษาตอนปลายในเขตภาคตะววนออกเฉดยงเหนพอตอนบน ( ผลรด วร มโครงการ ) ไดดรบว ทสนจากทสนอสดหนสน

ปป 2551
ภลมปด ญ
ป ญาและองคษความรลขด องชสมชนในการจวดการความหลากหลายของพพชนลาท พพนล บดานในพพนล ทดหพ นองหาร จวงหววดสกลนคร ( ผลรด วร มโครงการ ) ไดดรบว ทสนจากทสนอสด
หนสนวดจยว มก.
ปป 2554-2556 ผลของปสยป มลลโคอวดเมมดและปสยป เคมดทมพด ผด ลตรอการเจรดญเตดบโต และผลผลดตของมวนสทาปะหลวง 5 พวนธสใษ นดดนชสดสกลนคร ( ผลรด วร มโครงการ ) ไดดรบว ทสนจากทสนอสดหนสน
วดจยว มก.
ปป 2555
ทวศนคตดของเกษตรกรตรอการปลลกมะเขพอเทศสรงโรงงานหลวงอาหารสทาเรมจรลปทดพ 3 เตรางอย จวงหววดสกลนคร ( ผลรด วร มโครงการ ) ไดดรบว ทสนจากสถาบวนวดจยว และพวฒนา
วดทยาเขตเฉลดมพระเกดยรตด จ.สกลนคร
ปป 2556-2557 เพดมพ ศวกยภาพการผลดตสวตวษนาทล ใหดไดดมาตรฐาน GAP เพพอพ การสรงออก ( ผลรด วร มโครงการ ) ไดดรบว ทสนจากงบประมาณของจวงหววดสกลนคร
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