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โครงการววจยบ
ปป 2536

การใชชประโยชนยจากถพวถ ลจสง ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากUSAID

ปป 2539-2540 การแปรรผปผลจตภพณฑยถวถพ ลจสงในระบบทมคถ วบคอมการเกจดอะฟลาททอกซจน ( หพวหนชาโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากสสานพกงานมาตรฐานผลจตภพณฑยอตอ สาหกรรม
ปป 2548
แนวทางการสรชางความสามารถดชานการประเมจนคอณภาพทางประสาทสพมผพสของประเทศไทย ( หพวหนชาโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากศผนยยพนพ ธอวศจ วกรรมและเทคโนโลยม
ชมวภาพแหรงชาตจ
ปป 2548-2553 การเปรมยบเทมยบคสาศพพทยมาตรฐานทมใถ ชชในการประเมจนทางประสาทสพมผพสของประเทศไทยกพบตรางประเทศบางประเทศ ( หพวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบพ ทอนจาก
ทอนออดหนอนวจจยพ มก.
ปป 2548-2553 การพพฒนามาตรฐานวจธกม ารทดสอบความแตกตรางในการชมบช งร คอณภาพของผลจตภพณฑยอาหารและผลจตภพณฑย OTOP ในประเทศไทย ( หพวหนชาโครงการยรอย ) ไดช
รพบทอนจากทอนออดหนอนวจจยพ มก.
ปป 2548-2553 โครงการจพดตพงช หนรวยปฏจบตพ กจ ารวจจยพ เชมยถ วชาญเฉพาะดชานการประเมจนคอณภาพทางประสาทสพมผพสและการวจจยพ การยอมรพบของผผบช รจโภค ( หพวหนชาโครงการ ) ไดช
รพบทอนจากทอนออดหนอนวจจยพ มก.
ปป 2548-2553 โครงการจพดตพงช หนรวยปฏจบตพ กจ ารวจจยพ เชมยถ วชาญเฉพาะดชานการพพฒนาและปรพบปรองผลจตภพณฑย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวจจยพ มก.
ปป 2548-2553 โครงการหนรวยปฏจบตพ กจ ารวจจยพ เชมยถ วชาญเฉพาะดชานนวพตกรรมอาหารคบเคมยช ว ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวจจยพ มก.
ปป 2549-2551 คอณภาพทางประสาทสพมผพสของขชาวเจชาเมลลดยาวหองสวยจากแหลรงตลาดในประเทศไทย ( หพวหนชาโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวจจยพ มก.
ปป 2549
การพพฒนาหลพกและแนวทางการปฏจบตพ ทจ ดถม ใม นการประเมจนคอณภาพทางประสาทสพมผพสของผลจตภพณฑยอตอ สาหกรรมเกษตร ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากสสานพกงาน
มาตรฐานสจนคชาเกษตรและอาหารแหรงชาตจ
ปป 2549
การศศกษาวจจยพ แนวทางการสรชางความสามารถดชานการประเมจนคอณภาพทางประสาทสพมผพสของประเทศไทย ( หพวหนชาโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากศผนยยพนพ ธอวศจ วกรรม
และเทคโนโลยมชวม ภาพแหรงชาตจ สสานพกงานพพฒนาวจทยาศาสตรยและเทคโนโลยมแหรงชาตจ
ปป 2545-2550 การพพฒนาการปฏจบตพ กจ ารตรวจวจเคราะหยอะฟลาทอกซจนระบบคอณภาพมาตรฐาน ISO 17025 เพพอถ การสรงออก ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวจจยพ
มก.
ปป 2548-2550 การเปรมยบเทมยบคสาศพพทยมาตรฐานทมใถ ชชในการประเมจนทางประสาทสพมผพสของประเทศไทยกพบตรางประเทศบางประเทศ ( หพวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบพ ทอนจาก
ทอนออดหนอนวจจยพ มก.
ปป 2548-2550 การพพฒนามาตรฐานวจธกม ารทดสอบความแตกตรางในการชมบช งร คอณภาพของผลจตภพณฑยอาหารและผลจตภพณฑย OTOP ในประเทศไทย ( หพวหนชาโครงการยรอย ) ไดช
รพบทอนจากทอนออดหนอนวจจยพ มก.
ปป 2550

การศศกษาวจจยพ แปรรผปมพงคอด ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย กรมสรงเสรจมการเกษตร

ปป 2550
การพพฒนาคสาศพพทยมาตรฐานผลจตภพณฑยอาหารเพพอถ ใชชในการประเมจนคอณภาพทางประสาทสพมผพสแบบวจธวม เจ คราะหยเชจงพรรณนา ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากทอน
ออดหนอนวจจยพ มก.
ปป 2550
วจจยพ มก.

การพพฒนารผปแบบและคอณภาพของผลไมชกวนเพพอถ เปปนของฝากเอกลพกษณยของประเทศไทยและสรงออกตรางประเทศ ( หพวหนชาโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2550

การศศกษาอจทธจพลของชนจดนชาส ตาลทมมถ ผม ลตรอความเผลดในนชาส จจมช ไกร ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวจจยพ มก.
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ปป 2549-2551 คอณภาพทางประสาทสพมผพสของขชาวเจชาเมลลดยาวหองสวยจากแหลรงตลาดตรางๆ ทพวถ โลก ( หพวหนชาโครงการ ) ไดชรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวจจยพ มก.
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