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โครงการววจยบ
ปป 2537

การใชชเยยอย ชานอชอยเปปนอาหารสสกรรสนก -ขสน ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากกลสมก นนาก ตาลวสงขนาย

ปป 2548-2549 การปรสบปรสงพสนธสกรรมสสกรของประเทศไทยโดยโครงการทดสอบพสนธสสย กส รกลาง มหาวมทยาลสยเกษตรศาสตรย ( หสวหนชาโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากสภาวมจยส
ปป 2550

การใชชนาก สสบปะรด และยางมะละกอ ปรสบปรสงคสณภาพหมผสวรรคยทแยณ ปรรผปจากแมกสกส รคสดทมงน ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากทสนอสดหนสนวมจยส มก.

ปป 2551-2552 การเปรณยบเทณยบการไดชรบส ภผมคม มชส กสนจากนมนนาก เหลยองตกอโรคอหมวาตยสกส รและพมษสสนขส บชาเทณยม ระหวกางวมธกณ ารกรอกและใหชกนม ในลผกสสกร ( หสวหนชาโครงการ ) ไดช
รสบทสนจากทสนสกวนตสว
ปป 2553

ลสกษณะทางโลหมตวมทยา ชณวเคมณในเลยอด และลสกษณะทางกายภาพของสสกรพสนธสย ลารยจไวทยและดผรอค ( หสวหนชาโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากทสนสกวนตสว

ปป 2555

การเปลณยย นแปลงพารามมเตอรยและแนวโนชมทางพสนธสกรรมของลสกษณะการผลมตในสสกรพสนธสแย ทช ( หสวหนชาโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากทสนสกวนตสว

ปป 2555-2556 การใชชกลณเซอรอลเปปนแหลกงพลสงงานในอาหารสสตวยกระเพาะเดณยย ว ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากสกานสกงานพสฒนาการวมจยส การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2557 โครงการการใชชกลณเซอรอลเปปนแหลกงพลสงงานในอาหารสสตวยกระเพาะเดณยย ว ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากสกานสกงานพสฒนาการวมจยส การเกษตร (สวก.)
ปป 2557

การศศกษาพฤตมกรรมแมกสกส รเลณยน งลผกในโรงเรยอนเปปดดชวยโทรทสศนยวงจรปปด ( หสวหนชาโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากทสนสกวนตสว

ปป 2557
ไทยจกากสด

ผลการเสรมมซณสทณอามมนไฮโดรคลอไรดยตอก สมรรถภาพการผลมตคสณภาพซากและระดสบคอรยตซม อลในสสกรขสน ( หสวหนชาโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากบรมษทส วอลคอมประเทศ

ปป 2557
มผลนมธม

ผลการเสรมมนาโนไคโตโอลมโกแซคคาไรดย (Nano-Chitooligosaccharide; Nano-C.O.S.) ในอาหารตกอคสณภาพนนาก เชยอน ของพกอสสกร ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจาก

ปป 2558-2559 การใชชกลณเซอรอลดมบคสณภาพสผงเปปนแหลกงพลสงงานทางเลยอกในอาหารสสตวยกระเพาะเดณยย ว ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากสกานสกงานพสฒนาการวมจยส การเกษตร (
สวก.)
ปป 2558-2559 การใชชยสณ ตยรปผ แบบแหชงเพยอย ใชชเปปนอาหารสสกรและไกกเนยอน ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากบรมษทส มมตรผลวมจยส พสฒนาอชอยและนนาก ตาล จกากสด
ปป 2558-2559 โครงการจสดทกาฐานขชอมผลคสณคกาทางโภชนะของวสตถสดบม อาหารสสกรในประเทศไทย ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากสกานสกงานพสฒนาการวมจยส การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 พารามมเตอรยทางพสนธสกรรมของสมรรถภาพการสยบพสนธสขย องแมกสกส รพสนธสแย ทช ( หสวหนชาโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากทสนสกวนตสว
ปป 2559-2560 ผลการใชชซงม คยออกไซดยชนมดเคลยอบในอาหารตกอสมรรถภาพการผลมตและสสขภาพทางเดมนอาหารของไกกเนยอ ( หสวหนชาโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากNUtrispices
ปป 2559-2560 ผลของการเสรมมอาหารเหลวดชวยสามประสานตกอสมรรถภาพการผลมตในลผกสสกรหยกานม ( หสวหนชาโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากบรมษทส VLIST จกากสด
ปป 2559-2560 โครงการจสดทกาฐานขชอมผลคสณคกาทางโภชนะของวสตถสดบม อาหารสสกรในประเทศไทย ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากสกานสกงานพสฒนาการวมจยส การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 ประเมมนการใชชแหลกงแรกธาตสสงส กะสณ (Hizox) ในอาหารสสตวยปกป ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากAnimine, France
ปป 2560-2561 การใชชกลณเซอรอลดมบคสณภาพสผงเปปนแหลกงพลกลงงานทางเลยอกในอาหารสสตวยกระเพาะเดณยย ว (ตกอเนยอย งปปทยณ 2) ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากสกานสกงานพสฒนาการ
วมจยส การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การจสดการปปญหาโรคปากเทชาเปปอป ยเพยอย การสกงออกชมนน สกวนและผลมตภสณฑยสกส ร ( ผผรช วก มโครงการ ) ไดชรบส ทสนจากสกานสกงานพสฒนาการวมจยส การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดสบชาตม
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