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เครรอร งจตกรกลกกอนและหลตงการเกกบเกกยร ว, ระบบเชกยร วชาญดดานคอมพพวเตอรศ เมคคาทรอนพกสศ, เครรอร งจตกรกลการเกษตร

โครงการววจยบ
ปป 2538-2539 การศศกษาความเหมาะสมและผลกระทบของการใชดเครรอร งตตดอดอยในประเทศไทย ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสถาบตนวพจยต และพตฒนาแหกง มก.
ปป 2540-2541 การออกแบบและพตฒนาเครรอร งปลลกอดอยแบบไมกเตรกยมดพน แบบ กว.44 (วช.-มก.) ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการวพจยต แหกงชาตพ
ปป 2541
การออกแบบและพตฒนาเครรอร งควบคทมการใหดนากต และผสมปทยป ใหดเหมาะสมกตบพรช ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากททนอทดหนทนวพจยต และพตฒนาโครงการประดพษฐศ
กรรมเพรอร พตฒนาชนบท
ปป 2543-2544 การวพจยต และพตฒนาเครรอร งตตดอดอยเพรอร ใชดประโยชนศในเชพงพาณพชยศ ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากศลนยศพฒ
ต นาและถกายทอดเทคโนโลยกรฐต รกวมเอกชน มก.
ปป 2544-2546 ชทดโครงการวพจยต และพตฒนาเครรอร งจตกรกลเกษตรในไรกออด ยเพรอร เพพมร ประสพทธพภาพการผลพต ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการวพจยต แหกงชาตพ
ปป 2549-2551 การออกแบบเครรอร งใสกปยปท อดอยชนพดปรตบปรพมาณปทยป ตามปรพมาณธาตทปยปท หลตกทกมร อก ยลใก นดพน ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากททนอทดหนทนวพจยต มก.
ปป 2551

การศศกษาความพศงพอใจในการใชดงานไบโอดกเซล(B100) ในภาคเกษตรกรรม ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากททนอทดหนทนวพจยต มก.

ปป 2551

การออกแบบและพตฒนาอทปกรณศกาก หนดและจกายเมลกดพรชแบบลมดลดอตตโนมตตพ ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากททนอทดหนทนวพจยต มก.

ปป 2551-2553 การวพจยต ประสพทธพภาพการใชดทอก นพตนธทอศ อด ยจากรถตตดอดอยและประสพทธพภาพในการปลลกอดอยโดยใชดเครรอร งปลลกอดอยชนพดใชดทอก นพตนธทจศ ากรถตตดอดอย ( ผลรด วก ม
โครงการ ) ไดดรบต ททนจากททนอทดหนทนวพจยต มก.
ปป 2551
การศศกษาวพจยต ความรทดด าด นการจตดการผลพตอดอยใหดเหมาะสมกตบพรนต ทกร ชกวงเวลา และปปจจตยพรนต ฐานทกเร กษตรกรมกอยทก เพรอร พตฒนาเปปนระบบจตดการทกเร หมาะสมและพตฒนา
ระบบการจตดการแบบ On-line ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2551
ชทดโครงการสรดางองคศความรลแด ละพตฒนาดดานอดอย
โครงการยกอยทกร 3.2 ออกแบบและพตฒนาเครรอร งฉกดพกนสารกกาจตดวตชพรชแบบอตจฉรพยะเพรอร ใชดประโยชนศเชพงพาณพชยศ ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและ
นตาก ตาลทราย กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2551-2552 การศศกษาวพจยต ผลกระทบของการใชดเครรอร งจตกรกลเกษตร ระบบขนสกงในแปลงอดอย และรถตตดอดอยตกอการอตดแนกนตตวของดพน ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจาก
สกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2552-2553 การทดสอบประสพทธพภาพและจตดทกาฐานขดอมลลเครรอร งจตกรกลการเกษตรในไรกออด ย ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาล
ทราย กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2552

การออกแบบและพตฒนาไถระเบพดดพนดานชนพดสตนร สะเทรอนตพดทดายรถแทรกเตอรศขนาดเลกก ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากททนอทดหนทนวพจยต มก.

ปป 2553

เครรอร งหยอดเมลกดพรชบการทงดพนสกาหรตบไรกออด ย ชนพดควบคทมอตตราการหยอดดดวยมอเตอรศไฟฟฟา ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากททนอทดหนทนวพจยต มก.

ปป 2552-2553 การพตฒนาระบบวพเคราะหศและออกแบบเครรอร งผสมปทยป เคมกแบบอตตโนมตตรพ ะบบสมองกลฝปงตตวในการควบคทมการทกางาน ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตก
งานพตฒนาวพทยาศาสตรศและเทคโนโลยกแหกงชาตพ
ปป 2553
การเปรกยบเทกยบคทณภาพอดอยทกเร ขดาสลโก รงงานนตาก ตาลทกมร วก ธพ กก ารเกกบเกกยร วทกแร ตกตกางกตน (กรณกศกศ ษาโรงงานนตาก ตาลนครเพชร โรงงานนตาก ตาลกกาแพงเพชร และโรงงาน
นตาก ตาลพพษณทโลก) ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากโรงงานนตาก ตาลนครเพชร โรงงานนตาก ตาลทรายกกาแพงเพชร และโรงงานนตาก ตาลพพษณทโลก
ปป 2553-2554 โครงการพตฒนาวพธกก ารตตดและคกบอดอยของรถคกบอดอยอยกางมกประสพทธพภาพเพรอร เพพมร คทณภาพอดอยและลดสพงร ปนเปปอป นทกตร ดพ มากตบอดอย ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททน
จากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2554

การพตฒนาเครรอร งมรอตรวจเชกคการอตดแนกนตตวของดพนในไรกสปต ปะรด ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากททนอทดหนทนวพจยต มก.

ปป 2554

ไมกจดต สรร-การปรตบปรทงอทปกรณศลาก เลกยงและจกายทกอนพตนธทอศ อด ยของเครรอร งปลลกอดอยแบบใชดทอก นพตนธทศ ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากททนอทดหนทนวพจยต มก.
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ปป 2555
การพตฒนารลปแบบการจตดการคกบอดอยและชทดหตวคกบอดอยเพรอร ลดสพงร ปนเปปอป นเขดาโรงงานนตาก ตาล ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและ
นตาก ตาลทราย
ปป 2555
โครงการศศกษาการเตรกยมความพรดอมของกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1 ตกอโอกาสและผลกระทบของโครงการนพคมอทตสาหกรรม และทกาเรรอนตาก ลศกทวาย สหภาพ
พมกา ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1
ปป 2555
ศศกษาแนวทางการสรดางความสตมพตนธศระดตบทดองถพนร กตบสหภาพพมกา ทตงต ภาครตฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากกลทมก จตงหวตดภาค
กลางตอนลกาง 1
ปป 2555-2557 การพตฒนาเครรอขกายการคตดเลรอกพตนธทโศ ดยนกาเทคโนโลยกสารสนเทศและระบบเครรอขกายเขดามาสนตบสนทนการปรตบปรทงและคตดเลรอกพตนธทอศ อด ย ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดด
รตบททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2555-2557 โครงการพตฒนาและขยายอดอยพตนธทดศ ก ปป 2556 ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2555-2557 จดดทกาแผนการพตฒนาและสกงเสรพมพตนธทอศ อด ยพตนธทดศ ก ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2555-2557 จตดทการะบบฐานขดอมลลเพรอร สนตบสนทนการปรตบปรทงพตนธทแศ ละคตดเลรอกพตนธทอศ อด ย ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2555-2557 วพจยต และพตฒนาโครงสรดางพรนต ฐานเพรอร การปรตบปรทงพตนธทอศ อด ยพตนธทดศ ก ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 การพตฒนาบทคลากรภาครตฐทกมร ภก าระหนดาทกทร เรก กกยร วขดองกตบการดกาเนพนโครงการพตฒนาศลนยศกลางระเบกยงเศรษฐกพจภาคตะวตนตกของกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง
๑ ใหดมคก วามรลคด วามเขดาใจและมกความพรดอมรองรตบตกอการพตฒนาศลนยศกลางระเบกยงเศรษฐกพจภาคตะวตนตกของจตงหวตดกาญจนบทรก ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากกลทมก จตงหวตดภาค
กลางตอนลกาง 1
ปป 2555-2559 การออกแบบและพตฒนาอทปกรณศตดพ ทดายรถไถเดพนตามเพรอร การเขตกรรมในไรกออด ย ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากททนอทดหนทนวพจยต มก.
ปป 2556-2557 โครงการศศกษาขดอมลลพรนต ฐานเชพงสถพตทพ สรก าก คตญ ของกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1 เพรอร ใชดในการวพเคราะหศแนวโนดมในการพตฒนากลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง
1 ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททนจากกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1
ปป 2556-2557 การสการวจและวพจยต อทปสงคศของหนกวยงานภาครตฐ เอกชน ผลปด ระกอบการ และผลมด สก วก นไดดเสกย ตกอโครงการนพคมอทตสาหกรรมและทกาเรรอนตาก ลศกทวาย ( ผลรด วก ม
โครงการ ) ไดดรบต ททนจากกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1
ปป 2556-2557 กกาหนดองคศประกอบและประเภทโครงการ/กพจกรรมหลตก/กพจกรรมสนตบสนทน ในพรนต ทกทร จรก ะจตดตตงต ศลนยศกลางระเบกยงเศรษฐกพจ ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททน
จากกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1
ปป 2556-2557 โครงการจตดทกาแผนแมกบทเพรอร พตฒนาศลนยศกลางระเบกยงเศรษฐกพจภาคตะวตนตกเพรอร รองรตบโครงการนพคมอทตสาหกรรมและทกาเรรอนตาก ลศกทวาย ( หตวหนดาโครงการ )
ไดดรบต ททนจากกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1
ปป 2556-2557 โครงการพตฒนาเครรอร งจตกรกลการเกษตรสกาหรตบการปลลกอดอย “การพตฒนารลปแบบเครรอร งปลลกอดอยเพรอร ลดตดนททนการปลลกอดอย” ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททน
จากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 โครงการพตฒนาและขยายอดอยพตนธทดศ ใก นเขตพรนต ทกภร าคกลางและภาคตะวตนออก ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 โครงการพตฒนาและขยายอดอยพตนธทดศ ใก นเขตพรนต ทกภร าคตะวตนออกเฉกยงเหนรอ ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 โครงการพตฒนาและขยายอดอยพตนธทดศ ใก นเขตพรนต ทกภร าคเหนรอ ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2557-2558 ศศกษาผลกระทบของการเขดาสลก AEC ตกอภาคการผลพตและการตลาดสพนคดาเกษตรของกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1 ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททนจาก
สกานตกงานเกษตรและสหกรณศจงต หวตดนครปฐม กลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1
ปป 2557
การศศกษาและวพเคราะหศขอด มลลศตกยภาพกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1 ทกเร กกยร วขดองกตบ AC เพรอร การเตรกยมความพรดอมและจตดทกาแผนเตรกยมความพรดอมธทรกพจ
ROADMAP ทตงต เชพงรทก – เชพงรตบ และผลกระทบ ใหดแกกกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1 ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททนจากกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1
ปป 2557
โครงการพตฒนาบทคลากรและเพพมร ศตกยภาพของกลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1 เพรอร รองรตบประชาคมอาเซกยน ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากกลทมก จตงหวตดภาค
กลางตอนลกาง 1
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ปป 2557
โครงการลดตดนททนการผลพตและเพพมร ประสพทธพภาพการผลพตสพนคดาเกษตรเพรอร รองรตบการเปปดประตลสปกล ระชาคมอาเซกยน ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงาน
เกษตรและสหกรณศจงต หวตดฉะเชพงเทรา
ปป 2557-2558 โครงการเตรกยมความพรดอมเพรอร การแขกงขตนสพนคดาเกษตรเขดาสลปก ระชาคมเศรษฐกพจอาเซกยน ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานเกษตรและสหกรณศจงต หวตด
นครปฐม กลทมก จตงหวตดภาคกลางตอนลกาง 1
ปป 2556-2557 การพตฒนาระบบเครรอขกายการคตดเลรอกพตนธทโศ ดยนกาเทคโนโลยกสารสนเทศ และระบบเครรอขกายเขดามาสนตบสนทนการปรตบปรทงและคตดเลรอกพตนธทอศ อด ย ( ผลรด วก ม
โครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 การพตฒนาระบบจตดการความรลดด าด นโรคใบขาวผกานระบบโทรศตพทศมอร ถรออตจฉรพยะ ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและ
นตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 การพตฒนาระบบฐานขดอมลลเพรอร สนตบสนทนการปรตบปรทงพตนธทอศ อด ย ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 การศศกษาและพตฒนาตดนแบบโรงเรรอนอนทบาลอดอย ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 การศศกษาและพตฒนาระบบควบคทมโรงเรรอน Photo Period House และโรงเรรอนผสมพตนธทอศ อด ยดดวยระบบคอมพพวเตอรศ ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททนจาก
สกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2557-2558 โครงการพตฒนาและขยายอดอยพตนธทดศ ก ปป 2558 ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2557-2558 พตฒนาเครรอขกายการคตดเลรอกพตนธทโศ ดยนกาเทคโนโลยกสารสนเทศและระบบเครรอขกายเขดามาสนตบสนทนการปรตบปรทงและคตดเลรอกพตนธทอศ อด ย ( หตวหนดาโครงการยกอย )
ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2557-2558 พตฒนาตดนแบบโรงเรรอน Photo period house เพรอร การปรตบปรทงพตนธทอศ อด ย ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาล
ทราย
ปป 2558-2559 โครงการพตฒนาและขยายอดอยพตนธทดศ ก ปปงบประมาณ พ.ศ.2559 ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 โครงการพตฒนาและขยายอดอยพตนธทดศ ใก นเขตพรนต ทกภร าคกลาง และภาคตะวตนออก ปปงบประมาณ พ.ศ.2559 ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะ
กรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 โครงการพตฒนาและขยายอดอยพตนธทดศ ใก นเขตพรนต ทกภร าคตะวตนออกเฉกยงเหนรอ ปปงบประมาณ พ.ศ.2559 ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะ
กรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 โครงการพตฒนาและขยายอดอยพตนธทดศ ใก นเขตพรนต ทกภร าคเหนรอ ปปงบประมาณ พ.ศ.2559 ( หตวหนดาโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและ
นตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 พตฒนาระบบฐานขดอมลลเพรอร สนตบสนทนการคตดเลรอกพตนธทอศ อด ย ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 พตฒนาระบบฐานขดอมลลเพรอร สนตบสนทนการปรตบปรทงพตนธทอศ อด ย ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 พตฒนาระบบเทคโนโลยกสารสนเทศเพรอร พตฒนาเครรอขกายการคตดเลรอกพตนธทอศ อด ย ( หตวหนดาโครงการยกอย ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาล
ทราย
ปป 2559-2561 โครงการพตฒนาเพรอร ปรตบปรทงโครงสรดางการปรตบปรทงพตนธทอศ อด ยและพตฒนาระบบการบรพหารจตดการผลพตอดอยอยกางครบวงจร (ตกอเนรอร งจากโครงการพตฒนาและ
ขยายอดอยพตนธทดศ ก ปป 2559) ปปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2560-2561 โครงการพตฒนาเพรอร ปรตบโครงสรดางการปรตบปรทงพตนธทอศ อด ยและพตฒนาระบบการบรพหารจตดการผลพตอดอยอยกางครบวงจร ปปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ผลรด วก ม
โครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานคณะกรรมการอดอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2560-2561 โครงการพตฒนาระบบสารสนเทศเกษตรอทตสาหกรรม เพรอร เพพมร ศตกยภาพการแขกงขตนทางการคดาในระดตบสากล ( ผลรด วก มโครงการ ) ไดดรบต ททนจากสกานตกงานเกษตร
และสหกรณศจงต หวตดนครปฐม
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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ภาควพชาเกษตรกลวพธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

- อนทสทพ ธพบตต รงานวพจยต ปป 2553 เรรอร ง "วตสดทเพาะเมลกดพตนธทพศ ชร แบบสะดวกใชด" จาก ภาควพชาเกษตรกลวพธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวตลทกร 2 จากการประกวดสพงร ประดพษฐศคดพ คดนทางวพทยาศาสตรศ และเทคโนโลยกดาด นการเกษตร ประจกาปป 2539. จตดโดยกระทรวงวพทยาศาสตรศ เทคโนโลยก และสพงร แวดลดอม รกวม
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นตาก มตนพรช" จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณศ
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