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โครงการววจยบ
ปป 2536-2537 ไอโซไซมยกบร การแยกสายพรนธรพย ชร ผรกบางชนพด ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากงบประมาณศศนยยวจพ ยร และพรฒนาพรชผรกเขตรนอน
ปป 2536-2537 ไอโซไซมยกบร การแยกายพรนธรพย ชร ผรกบางชนพด ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากงบประมาณศศนยยวจพ ยร และพรฒนาพรชผรกเขตรนอน
ปป 2538-2540 โครงการวพจยร เพรอช สนรบสนรนโครงการอนรรกร ษยพนร ธรกรรมพรชอรนเนรอช งมาจากพระราชดการพ สมเดลจพระเทพรรตนราชสรดา สยามบรมราชกรมารช ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร
ทรนจากโครงการสรวนพระองคยสวนจพตรลดา
ปป 2539
แบบของไอโซไซมยในพรนธรกรรมของพรนธรไย มนไทย : ถรวช ชนพดตราง ๆ ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากโครงการวพจยร การอนรรกร ษยพนร ธรกรรมพรชและพรฒนาพรชสมรนไพร
เพรอช ใชนประโยชนยยงชร ยรน เพรอช สนองพระราชดการพในโค
ปป 2540
แบบของไอโซไซมยในพรนธรกรรมของไมนไทย ถรวช ชนพดตราง ๆ ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากโครงการอนรรกร ษยพนร ธรกรรมพรชในพระราชดการพสมเดลจพระเทพรรตนราช
สรดา สยามบรมราชกรมารชฯ
ปป 2541
เทพฯ

แบบของไอโซโซมในพรนธรกรรมของไมนไทยถรวช ชนพดตรางๆ ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากโครงการอนรรกร ษยพนร ธรกรรมพรชอรนเนรอช งมาจากพระราชดการพสมเดลจพระ

ปป 2542
เทพฯ

แบบของไอโซไซมยและโปรตชนในพรนธรกรรมของไมนไทย ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากโครงการอนรรกร ษยพนร ธรกรรมพรชอรนเนรอช งมาจากพระราชดการพสมเดลจพระ

ปป 2543

การวพจยร และพรฒนาระบบตรวจประเมพนการผลพตผรกปลอดภรยจากสารพพษ ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากสกานรกงานกองทรนสนรบสนรนการวพจยร

ปป 2543-2545 โครงการพรฒนาหนองปฏพบตร กพ ารตรวจสอบครณภาพเมลลดพรนธรใย หนเปปนมาตรฐานสากลภายใตนการสนรบสนรนของสภาวพจยร แหรงชาตพ ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจาก
สกานรกงานคณะกรรมการวพจยร แหรงชาตพ
ปป 2543-2545 แบบของไอโซไซมยในพรนธรกรรมพรนธรไย มนไทย : หมากสรงและมะเกชยก ง ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากโครงการอนรรกร ษยพนร ธรกรรมพรชอรนเนรอช งมาจากพระราชดการพ
สมเดลจพระเทพฯ
ปป 2545-2547 การพรฒนาระบบการตรวจประเมพนและรรบรองระบบเกษตรอพนทรชยย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากบรพษทร ตนนปปง วาเลรยย จกากรด, บรพษทร อชสเทอรยน สตารย รชสอรยท
จกากรด, บรพษทร ไทยออแกนพคโปรดรกซย จกากรด
ปป 2547-2549 การพรฒนาทางเลรอกใหมรในภาคเกษตร: การผลพตผรกครณภาพเพรอช การคนาสกาหรรบกลรมร เกษตรกรรายยรอยในจรงหวรดนครปฐม ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากสกานรก
งานกองทรนสนรบสนรนการวพจยร
ปป 2547-2549 ตนนแบบระบบการตรวจประเมพนระบบผลพตผรกตามมาตรฐาน GAP ( หรวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบร ทรนจากสกานรกงานกองทรนสนรบสนรนการวพจยร
ปป 2548-2549 การศศกษาและจรดทกาตนนแบบคศมร อร และวชซดช ช การผลพตผรกครณภาพตามระบบ GAP ภายใตนโครงการพรฒนาทางเลรอกใหมรภาคเกษตร: การผลพตผรกครณภาพเพรอช การคนา
สกาหรรบกลรมร เกษตรกรรายยรอยจรงหวรดนครปฐม ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากสกานรกงานกองทรนสนรบสนรนการวพจยร
ปป 2548-2549 การ Implement ระบบควบครม GAP เพรอช สรงครรวการบพน: การพรฒนาการรรบรองระบบผลพตใหนเปปนมาตรฐานสากล ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากบรพษทร การ
บพนไทย จกากรด (มหาชน)
ปป 2548-2550 การถรายทอดเทคโนโลยชการตรวจสอบครณภาพสพงช แวดลนอมทางการเกษตรและระบบการตรวจสอบสารเคมชทางการเกษตร ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรด
หนรนวพจยร มก.
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
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สบงกบด

ศศนยยปฏพบตร กพ ารวพจยร และเรรอนปลศกพรชทดลอง (ศศนยยวจพ ยร และบรพการวพชาการ) คณะเกษตร
กกาแพงแสน
ปป 2548-2551 การถรายทอดเทคโนโลยชการผลพตและควบครมครณภาพเมลลดพรนธรใย นระบบเกษตรยรงช ยรน เกษตรดชทเช หมาะสม และเกษตรอพนทรชยย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจาก
ทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2550-2552 การถรายทอดเทคโนโลยชระบบการตรวจสอบการปนเปปอป นครณภาพสพงช แวดลนอมและผลผลพตเกษตร ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2550-2553 การจรดการปปจจรยการผลพตทชเช หมาะสม ระหวรางการปรรบเปลชยช นระบบการผลพตผรกจาก GAP สศเร กษตรอพนทรชยย ( หรวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรน
วพจยร มก.
ปป 2550-2553 การพรฒนาระบบการจรดการสพงช แวดลนอมและสรขอนามรยในพรนร ทชปช รรบเปลชยช นเพรอช การผลพตพรชเกษตรอพนทรชยย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2550-2553 การวพจยร และพรฒนาเทคโนโลยชการปรรบเปลชยช นการผลพตจากระบบ GAP สศรร ะบบเกษตรอพนทรชยย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2550
การวพเคราะหยความเปปนไปไดนในการจรดตรงร หนรวยรรบรอและเเนวทางปฏพบตร เพ พรอช รรบรองระบบผลพตผรกเเละผลไมนตามมาตรฐานสากล ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจาก
สกานรกงานคณะกรรมการวพจยร แหรงชาตพ
ปป 2550-2553 ระบบควบครมศรตรศพชร และการระบาดของศรตรศพชร ในระหวรางการปรรบเปลชยช นระบบการผลพตสศรร ะบบเกษตรอพนทรชยย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรน
วพจยร มก.
ปป 2551-2554 การวพจยร และพรฒนาผลพตภรณฑยสขร ภาพเพรอช เพพมช มศลคราจากธรญพรชไทย ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2550-2553 การวพจยร และพรฒนาเทคโนโลยชการผลพตจากระบบ GAP สศรร ะบบเกษตรอพนทรชยย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2548-2552 การวพจยร และพรฒนาเทคนพคการขยายพรนธรกย ลนาไมนกฤษณาในสถานชวจพ ยร วนเกษตรตราด ( หรวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2548-2552 เทคโนโลยชการจรดการไมนกฤษณาเพรอช พรฒนาเศรษฐกพจชรมชนอยรางยรงช ยรน ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2550-2553 โครงการอรทยานแมลงเฉลพมพระเกชยรตพพระบาทสมเดลจพระเจนาอยศหร วร มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรย. ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2552-2555 โครงการวพจยร และถรายทอดเทคโนโลยชระบบประกรนครณภาพการผลพตตนนกลนาพรชผรกเศรษฐกพจ ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2552-2555 โครงการวพจยร และถรายทอดเทคโนโลยชระบบประกรนครณภาพการผลพตเมลลดพรนธรพย ชร ( หรวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2552-2555 โครงการวพจยร และถรายทอดเทคโนโลยชระบบประกรนครณภาพการผลพตสรวนขยายพรนธรพย ชร เพรอช รองรรบการผลพตมาตรฐานสากล ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรน
อรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2551-2552 การสรงเสรพมและพรฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกพจพอเพชยงภายใตนการมชสวร นรรวมของชรมชนเขตพรนร ทชตช าก บลกรรบใหญร อกาเภอบนานโปปง จรงหวรดราชบรรช ( ผศรน วร ม
โครงการ ) ไดนรบร ทรนจากสกานรกงานวพทยาเขตกกาแพงแสน มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรย
ปป 2551-2554 การเพพมช ประสพทธพภาพการผลพตตนนกลนาและสรนางสารสกาครญทางโภชนาการในธรญพรชไทยโดยเทคโนโลยชชวช ภาพ ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร
มก.
ปป 2552-2553 โครงการพรฒนาชรมชนเศรษฐกพจพอเพชยง โดยวพทยาเขตกกาแพงแสน ภายใตนการมชสวร นรรวมของชรมชน ตกาบลกรรบใหญร อกาเภอบนานโปปง จรงหวรดราชบรรช ( ผศรน วร ม
โครงการ ) ไดนรบร ทรนจากสกานรกวพทยาเขตกกาแพงแสน มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรย วพทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2553-2555 การประเมพนการมชสวร นรรวมในการพรฒนาการผลพตทรเรชยนตามระบบเกษตรดชทเช หมาะสมในพรนร ทชภช าคตะวรนออกของประเทศไทย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจาก
บรณฑพตวพทยาลรย
ปป 2553

การถรายทอดกระบวนการจรดการขยะมลพพษจากฟารยมเกษตรกรแบบมชสวร นรรวม ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.

ปป 2553-2555 โครงการอรทยานแมลงเฉลพมพระเกชยรตพพระบาทสมเดลจพระเจนาอยศหร วร
มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรย (ระยะทชช 2) ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2553-2556 การจรดทกาแผนทชขช อน มศลกลรมร เกษตรกรและการพรฒนาเทคโนโลยชการผลพตไปสศแร ปลงมาตรฐาน GAP และเกษตรอพนทรชยย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรด
หนรนวพจยร มก.

พพมพยครรงร ลราสรดเมรอช 23/4/64
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ชวนพพศ อรรณรรงสพกลร

ตตาแหนหง

นรกวพจยร เชชยช วชาญ

สบงกบด
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กกาแพงแสน
ปป 2553-2556 การทกาแผนทชขช อน มศลและการจกาแนกระบบการผลพต GAP และเกษตรอพนทรชยขย องกลรมร เกษตรกรในภาคตะวรนตก ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร
มก.
ปป 2553-2556 การวพจยร และพรฒนาระบบถรายทอดเทคโนโลยชเพรอช ยกระดรบการผลพตสศมร าตรฐาน GAPและเกษตรอพนทรชยย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
ปป 2554

การทกาแผนทชขช อน มศลและการจกาแนกระบบการผลพต GAP และเกษตรอพนทรชยขย องกลรมร เกษตรกรในภาคตะวรนตก ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.

ปป 2554

การวพจยร และพรฒนาระบบถรายทอดเทคโนโลยชเพรอช ยกระดรบการผลพตสศมร าตรฐาน GAPและเกษตรอพนทรชยย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.

ปป 2553-2555 การจรดทกาแผนทชขช อน มศลกลรมร เกษตรกรและการพรฒนาเทคโนโลยชการผลพตไปสศแร ปลงมาตรฐาน GAP และเกษตรอพนทรชยย ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรด
หนรนวพจยร มก.
ปป 2554
การศศกษาผลของ W0 ตรอแมลงศรตรศขาน วและแมลงศรตรศธรรมชาตพ ของตนนขนาวภายใตนสภาวะควบครมในหนองทดลองและในโรงเรรอน ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรน
จากบรพษทร ไทยฟศดสย อพนเตอรยแนล จกากรด
ปป 2555-2556 โครงการวพจยร ในประเดลนมาตรฐานสพนคนาอาหารตลอดหรวงโซรการผลพต เพรอช เปปนขนอมศลสนรบสนรนการขรบเคลรอช นยรทธศาสตรยความปลอดภรยอาหาร ดนานผรก ( หรวหนนา
โครงการ ) ไดนรบร ทรนจากสกานรกงานกองทรนสนรบสนรนการวพจยร
ปป 2555-2556 การพรฒนาประสพทธพภาพการควบครมการผลพต GAP ภายในกลรมร เกษตรกรเพรอช ความเชรอร มรนช ในสรญลรกษณย Q ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากสกานรกงานคณะ
กรรมการวพจยร แหรงชาตพ (วช.)
ปป 2557
วพจยร มก.

การศศกษาลรกษณะประจกาพรนธรย และองคยประกอบทางเคมชของเมลลดพรนธรถย วชร พศ เพรอช การจรดทการะบบฐานขนอมศลพรนธรถย วชร พศ ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรน

ปป 2557

โครงการ มาตรฐานระบบการผลพตขนาวโพดเลชยร งสรตวยอยรางยรงช ยรน ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากสกานรกงานกองทรนสนรบสนรนการวพจยร

ปป 2558-2559 การศศกษาตนนแบบระบบการจรดการเพรอช สรงเสรพมมาตรฐานความปลอดภรยขศนร พรนร ฐานของกลรมร ผศผน ลพตผรกจรงหวรดอรางทอง เชรอมโยงสศตร ลาด ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร
ทรนจากสกานรกงานกองทรนสนรบสนรนการวพจยร
ปป 2558

การประเมพนปรพมาณนราก มรนในเมลลด และสารตนานอนรมลศ อพสระบางชนพดในกระเจชยจ บเขชยว ( ผศรน วร มโครงการ ) ไดนรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวพจยร มก.
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กกาแพงแสน
- Chuanpis Aroonrungsikul, Audthasit Wongmaneeroj, "Effects of soil conditioning materials on soil quality and yield of chinese kale", การประชรมวพชาการ
ครรงร ทช4ช 4 มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรย (2006)
- Netschanok Nuisrirung, Chuanpis Aroonrungsikul, "ผลของการใชนไคโตซานตรอการเพพมช ครณคราทางอาหารในตนนกลนาธรญพรชไทย", การประชรมวพชาการ มหาวพทยาลรย
เกษตรศาสตรย วพทยาเขตกกาแพงแสนครรงร ทชช 5 (2008)
- Netschanok Nuisrirung, Chuanpis Aroonrungsikul, "การศศกษาการใชนปยปร ทชเช หมาะสมสกาหรรบการผลพตถรวช ฝปกยาว", การประชรมวพชาการดพนและปรยป แหรงชาตพ ครรงร ทชช 1 (2009)
- Chuanpis Aroonrungsikul, Udom Keawsuwan, Wandee Wongsatain, "Preliminary study of agarwood (Aquilaria crassna) fruit and seed storage", การ
ประชรมทางวพชาการของมหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรย ครรงร ทชช 47 (2009)
- Netschanok Nuisrirung, SIRIWAN TIPPARAK, Chuanpis Aroonrungsikul, "Use of seedling medias and nutrient solution for seedling production of Hom Mali
105 leaf juice.", การประชรมวพชาการ มหาวพทยาลรยเกษตรยศาสตรย วพทยาเขตกกาแพงแสน ครรงร ทชช 7 (2010)
- Netschanok Nuisrirung, Chuanpis Aroonrungsikul, SIRIWAN TIPPARAK, "Suitable medias of rice and wheat seedling production for leave juice.", การประชรม
วพชาการ มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรย วพทยาเขตกกาแพงแสน ครรงร ทชช 7 (2010)
- Netschanok Nuisrirung, Chuanpis Aroonrungsikul, "Effects of W zero (W0) on plant growth, yield component and yield of Suphanburi 1 rice cultivar", การ
ประชรมวพชาการและเสนอผลงานวพจยร พรชเขตรนอนและกศงช รนอน ครรงร ทชช 5 (2011)
- Netschanok Nuisrirung, Chuanpis Aroonrungsikul, "Yield comparison of dwarf yard long bean lines", การประชรมวพชาการ มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรย วพทยาเขต
กกาแพงแสน ครรงร ทชช 8 (2011)
- Netschanok Nuisrirung, Lukkhana Benjawan, Chuanpis Aroonrungsikul, "Effects of Soil Mate on plant growth and nutrients assimilation in chili", การ
ประชรมวพชาการและเสนอผลงานวพจยร พรชเขตรนอนและกศงช รนอน ครรงร ทชช 5 (2011)
- Netschanok Nuisrirung, Lukkhana Benjawan, Chuanpis Aroonrungsikul, "Effects of Soil Mate on Plant Growth and Nutrients Content in Tomato", การ
ประชรมวพชาการ มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรย วพทยาเขตกกาแพงแสน ครรงร ทชช 8 (2011)
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การประชรมสรมมนาทางวพชาการ มหาวพทยาลรยเทคโนโลยชราชมงคลตะวรนออก ครรงร ทชช 5 (2012)
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ลวขสวทธวธ
- ลพขสพทธพงด านวพจยร ปป 2551 เรรอช ง "GLOBALG.A.P Checklist Version 3 กลรมร เครรอขรายGAPภาคตะวรนตก" จาก สกานรกลพขสพทธพด กรมทรรพยยสนพ ทางปปญญา
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