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โครงการววจยบ
ปป 2540-2551 การปรรบปรนงพรนธนกรรมและสมรรถภาพการผลอตโคเนนอน พรนธนกษ าก แพงแสน ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวอจยร มก.
ปป 2545-2550 โครงการถถายทอดงานวอจยร เรนอร งการผลอตโคเนนอน พรนธนกษ าก แพงแสนสสปถ ระชาชน ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวอจยร มก.
ปป 2547-2550 โครงการวอจยร และถถายทอดเทคโนโลยรการใชนประโยชนษจากฟางขนาว ( ผสรน วถ มโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวอจยร มก.
ปป 2549
การศศกษาประเมอนศรกยภาพเพนอร การวอจยร และพรฒนาทรรพยากรชรวภาพเชองเกษตรนอเวศวอทยาเขตกกาแพงแสน สกาหรรบการเรรยนรสแน ละการทถองเทรยร ว ( ผสรน วถ มโครงการ )
ไดนรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวอจยร มก.
ปป 2549
อนดมศศกษา

การถถายทอดเทคโนโลยรการผลอตและการใชนประโยชนษจากหญนาแพงโกลถาหมรกเพนอร การผลอตสรตวษเครยน วเอนอน ง ( ผสรน วถ มโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากสกานรกงานคณะกรรมการ

ปป 2550-2552 การครดเลนอกแบคทรเรรยยถอยสลายเยนอร ใยจากกระเพาะรสเมนของกระบนอ เพนอร ใชนในการเพอมร ประสอทธอภาพการหมรกยถอยในกระเพาะรสเมนของสรตวษเครยน วเอนอน ง ( ผสรน วถ ม
โครงการ ) ไดนรบร ทนนจากศสนยษพนร ธนวศอ วกรรมและเทคโนโลยรชวร ภาพแหถงชาตอ สกานรกงานพรฒนาวอทยาศาสตรษและเทคโนโลยรแหถงชาตอ
ปป 2551
โครงการพรฒนาโคพนนน เมนอง เพนอร ยกระดรบสมรรถภาพการผลอตโดยใชนนากน เชนอน แชถแขขงโคพรนธนกษ าก แพงแสน ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากสกานรกงานคณะกรรมการ
การอนดมศศกษา (เครนอขถายการวอจยร ภาคกลางตอนบน มหาวอทยาลรยศรรนครอนทรวอโรฒ)
ปป 2551-2552 การศศกษาความตนองการโภชนะของโคเนนอน พรนธนกษ าก แพงแสน ( ผสรน วถ มโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากมสลนอธโอ ทเรเพนอร การสถงเสรอมวอทยาศาสตรษ ประเทศไทย
ปป 2551-2557 การครดเลนอกพถอพรนธนกษ าก แพงแสนเพนอร ใชนผลอตนนาก เชนอน ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากสกานรกงานเศรษฐกอจการเกษตร กองทนนปรรบโครงสรนางการผลอตสอนคนาภาค
เกษตร(FTA)
ปป 2550-2552 การครดเลนอกแบคทรเรรยยถอยสลายเยนอร ใยจากกระเพาะรสเมนของกระบนอ เพนอร ใชนในการเพอมร ประสอทธอภาพการหมรกยถอยในกระเพาะรสเมนของสรตวษเครยน วเอนอน ง ( ผสรน วถ ม
โครงการ ) ไดนรบร ทนนจากศสนยษพนร ธนวศอ วกรรมและเทคโนโลยรชวร ภาพแหถงชาตอ
ปป 2553
การพรฒนาวอธกร ารครดเลนอกทางพรนธนกรรม โดยการใชนขนาดของรถางกายเมนอร แรกเกอดและหยถานมในโคเนนอน ลสกผสมระหวถางพรนธนพษ นน เมนองไทย บราหษมนร และชารษโรเลสษ (
และ/หรนอพรนธนกษ าก แพงแสน) ( ผสรน วถ มโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวอจยร มก.
ปป 2554
การประมาณคถาพารามอเตอรษทางพรนธนกรรมของลรกษณะซาก ในโคเนนอน ลสกผสมระหวถางพรนธนพษ นน เมนองไทย บราหษมนร และชารษโรเลสษ (และหรนอพรนธนกษ าก แพงแสน) ( ผสน
รถวมโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวอจยร มก.
ปป 2554
การศศกษาการใชนเครนอร ง OVOTEC กกาหนดเวลาผสมเทรยมในการเหนรยร วนกาการเปปนสรดแบบกกาหนดเวลาผสมเทรยม (CO-Synch+CIDR) ตถออรตราการตรงน ทนองและสรด
สถวนเพศของลสกในแมถกระบนอปลรก ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวอจยร มก.
ปป 2555
วอจยร มก.

การครดเลนอกแบคทรเรรยยถอยเยนอร ใยทรมร ศร กร ยภาพสสงจากกระเพาะรสเมนของโคเนนอน เพนอร ใชนเปปนโปรไบโอตอกในสรตวษเครยน วเอนอน ง ( ผสรน วถ มโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากทนนอนดหนนน

ปป 2554-2555 ออทธอพลของระดรบโปรตรนในอาหารตถอสมรรถภาพการผลอตโครนนถ พรนธนกษ าก แพงแสน ( หรวหนนาโครงการ ) ไดนรบร ทนนจากศสนยษวจอ ยร และพรฒนาการผลอตกระบนอและโค
สถาบรนสนวรรณวาจกกสอกจอ เพนอร การคนนควนาและพรฒนาปศนสตร วษและผลอตภรณฑษสตร วษ
ปป 2555
การเปรรยบเทรยบสมรรถภาพการผลอตและลรกษณะโครงรถางของโครนนถ พรนธนกษ าก แพงแสนทรเร กอดจากพถอพรนธนกษ าก แพงแสนและพถอพรนธนชษ าโรเลสษ ( ผสรน วถ มโครงการ ) ไดนรบร
ทนนจากสกานรกงานเศรษฐกอจการเกษตร
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตอ
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- อารยา เจรยรมาศ, Skorn Koonawootrittriron, Apinya Hirunwong, PREECHA INNURAK, Panwadee Sopannarath, "การประมาณคถาพารามอเตอรษทางพรนธนกรรมสกาหรรบ
นนาก หนรกแรกเกอด และนนาก หนรกหยถานม
ของประชากรโคเนนอน ลสกผสมระหวถางพรนธนพษ นน เมนองไทย บราหษมนร และชารษโรเลสษ
", วารสารแกถนเกษตร 36 (1) (2008)
ระดรบนานาชาตอ
- Suriya Sawanon, Phoompong Boonsaen, PREECHA INNURAK, "Body Measurements of Male Kamphaengsaen Beef Cattle as Parameters for
Estimation of Live Weight", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวอทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาวอทยาศาสตรษ) 45 (3) (2011) 428-434
- Suriya Sawanon, Phoompong BOONSAEN, PREECHA INNURAK, "Body Measurements of Male Kamphaengsaen Beef Cattle as Parameters for
Estimation of Live Weight", Kasesart Journal (Natural Science) 45 (3) (2011) 428-434
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตอ
- Phoompong BOONSAEN, Suriya Sawanon, พรรชอต ไชยหาญ, นพรรตนษ เหรรยญทอง, ธรราภรณษ ปปญญาบนญ, PREECHA INNURAK, สมพร ปนนป โกก, "Diversity of Fibrolytic
Bacteria Isolated from Swamp Buffalo Rumen", การประชนมวอชาการ สองร แวดลนอมนเรศวร ครรงน ทรร 5 (2009)
- พรรชอต ไชยหาญ, Suriya Sawanon, ภสมพงศษ บนญแสน, ธรราภรณษ ปปญญาบนญ, นพรรตนษ เหรรยญทอง, PREECHA INNURAK, Vorathep Chompoonit, สมพร ปนนป โกก,
"Influences of Body Conformation and Fat Feeding Value on Feedlot Performances and Carcass Qualities of Crossbreed Beef Cattle.", การประชนมวอชาการ
สองร แวดลนอมนเรศวร ครรงน ทรร 5 (2009)
- Arraya Jeanmas, PREECHA INNURAK, Panwadee Sopannarath, "Genetic trends for birth and weaning weights in crossbred cattle among Thai native,
Brahman and Charolais", การประชนมทางวอชาการของมหาวอทยาลรยเกษตรศาสตรษ ครรงน ทรร 47 (2009)
- ภสมพงศษ บนญแสน, Suriya Sawanon, PREECHA INNURAK, Pharima Phiriyangkul, "Partial Characterization of High Potential Fibrolytic Bacteria Isolated from
Buffalos Rumen", การประชนมทางวอชาการของมหาวอทยาลรยเกษตรศาสตรษ ครรงน ทรร 48 (2010)
- นพรรตนษ เหรรยญทอง, Suriya Sawanon, ภสมพงศษ บนญแสน, พรรชอต ไชยหาญ, ธรราภรณษ ปปญญาบนญ, PREECHA INNURAK, Vorathep Chompoonit, "Comparative study
on Production Performance, Carcasse Quality and Economic Return of Kamphaengsaen Beef Fed Variety of Diets", การประชนมทางวอชาการของมหาวอทยาลรย
เกษตรศาสตรษ ครรงน ทรร 48 (2010)
- Phoompong BOONSAEN, Suriya Sawanon, PREECHA INNURAK, Pharima Phiriyangkul, "Partial Characterization of High Potential Fibrolytic Bacteria
Isolated from Buffalos Rumen", การประชนมทางวอชาการของมหาวอทยาลรยเกษตรศาสตรษ ครรงน ทรร 48. (สาขาสรตวษ) (2010)
- นพรรตนษ เหรรยญทอง, Suriya Sawanon, Phoompong BOONSAEN, พรรชอต ไชยหาญ, ธรราภรณษ ปปญญาบนญ, PREECHA INNURAK, Vorathep Chompoonit,
"Comparative study on production performance, carcass quality and economic return of Kamphaeng Saen beef cattle fed variety of diets", การประชนมทาง
วอชาการของมหาวอทยาลรยเกษตรศาสตรษ ครรงน ทรร 48. (สาขาสรตวษ) (2010)
- taweeporn raungprim, นางสาวสนธษอ า มาเจรอญ, นายวอสตส ร ไมตรรจตอ ตษ, นายพรชรย ชรงร ทนงถ ใหญถ, นายสมพร ปนนป โกก, PREECHA INNURAK, "The Comparative of
performancde and body comfromation of kamhaeng saen beef cattle from the progeny of kamphaeng Saen and Charolais beef", การประชนมวอชาการ
นเรศวรวอจยร ครรงน ทรร 8 นวรตกรรมความรสสน ปถส ระชาคมอาเซรยน (2012)
- taweeporn raungprim, นายวอสตส ร ไมตรรจตอ ตษ, นางสาวสนธษอ า มาเจรอญ, นายพรชรย ชรงร ทนงถ ใหญถ, นายสมพร ปนนป โกก, PREECHA INNURAK, "Effects of white Kwao Krun
(Pueraria mirifoca) Suppleementation in Diet of Kamphaengsaen Finishing Beef on Production Performance ,Carcass Quality and Economic Return", งาน
ประชนมวอชาการระดรบชาตอ มหาวนทยาลรยขอนแกถน วอทยาเขตหนองคาย ครรงน ทรร 2 ประจกาปป 2555 งานวอจยร กนาวหนนา วอชาการเขนมแขขง (2012)
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- taweeporn raungprim, Richet Pungchai, PREECHA INNURAK, สมพร ปนนป โกก, "The use of vaginal probe divice OVATEC for Fixed Time Insemination
Following Cosynch+CIDR Protocol on Pregnancy Rate in Swamp Buffalo Cows", การประชนมวอชาการแหถงชาตอ ครรงน ทรร 10 มหาวอทยาลรยเกษตรศาสตรษ วอทยาเขตกกาแพง
แสน (2013)
ระดรบนานาชาตอ
- PREECHA INNURAK, Richet Pungchai, pakapun Skunmun (Bunyavejchewin), "Comparative Libido and Semen Quality of Kamphaeng Saen Beef Cattle
and Thai Native Cattle", The 13th Animal Science Congress of the Asia-Autralasian Association of Animal Production Societies
(2008)
- Suriya Sawanon, Phoompong BOONSAEN, PREECHA INNURAK, "Newly isolation of a novel group of fibrolytic bacterium Prevotella ruminicola from
buffalo rumen", The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “International Conference on Biotechnology for Healthy Living” Prince of
Songkla University, Trong Campus, Thailand (2010)
- Phoompong BOONSAEN, PREECHA INNURAK, Pharima Phiriyangkul, Suriya Sawanon, "Isolation of a novel fibrolytic bacterium from the buffalo rumen
phylogenetically closely related to Clostridium bifermentans", The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology
“International Conference on Biotechnology for Healthy Living” (2010)
- taweeporn raungprim, PREECHA INNURAK, pakapun Skunmun (Bunyavejchewin), Richet Pungchai, Kriangsak Kaewsomprasong, นางสาวสนธษอ า มาเจรอญ,
นายวอสตส ร ไมตรรจตอ ตษ, "Performance Testing of Kamphaengsaen Synthetic Thai Beef Cattle Breed", The 15 AAAP Animal Science Congress (On Improving
Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security,Environment and Human Welfare) (2012)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวรลระดรบดร การประชนมวอชาการมหาวอทยาลรยเกษตรศาสตรษ ครรงน ทรร 48 สาขาสรตวษ ประจกาปป 2553 เรนอร ง "การศศกษาลรกษณะบางประการของแบคทรเรรยยถอยเยนอร ใยทรมร ศร กร ยภาพ
สสงทรคร ดร เลนอกจากกระเพาะรสเมนของกระบนอปลรก" จาก มหาวอทยาลรยเกษตรศาสตรษ
ผลงานวอจยร นรเน ปปนรายการรวบรวมระหวถางปป 1 มกราคม 2549 - 11 สองหาคม 2563
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