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Integrated Farming Systems, ระบบการผลวตโคกระบบอในฟารยมของเกษตรกรรายยยอยในชนบท, การใชชแรงงานกระบบอในระบบการเกษตร
ในชนบท

โครงการววจยบ
ปป 2540-2551 การปรมบปรกงพมนธกกรรมและสมรรถภาพการผลวตโคเนบอน พมนธกกย าก แพงแสน ( ผศรช วย มโครงการ ) ไดชรบม ทกนจากทกนอกดหนกนววจยม มก.
ปป 2545-2550 โครงการถยายทอดงานววจยม เรบอม งการผลวตโคเนบอน พมนธกกย าก แพงแสนสศปย ระชาชน ( ผศรช วย มโครงการ ) ไดชรบม ทกนจากทกนอกดหนกนววจยม มก.
ปป 2547-2550 การเพวมม ศมกยภาพการใชชฟางขชาวเปปนอาหารสมตวยเคชยน งเอบอน ง ( หมวหนชาโครงการยยอย ) ไดชรบม ทกนจากทกนอกดหนกนววจยม มก.
ปป 2547-2550 โครงการววจยม และถยายทอดเทคโนโลยชการใชชประโยชนยจากฟางขชาว ( ผศรช วย มโครงการ ) ไดชรบม ทกนจากทกนอกดหนกนววจยม มก.
ปป 2550-2552 การคมดเลบอกแบคทชเรชยยยอยสลายเยบอม ใยจากกระเพาะรศเมนของกระบบอ เพบอม ใชชในการเพวมม ประสวทธวภาพการหมมกยยอยในกระเพาะรศเมนของสมตวยเคชยน วเอบอน ง ( ผศรช วย ม
โครงการ ) ไดชรบม ทกนจากศศนยยพนม ธกวศว วกรรมและเทคโนโลยชชวช ภาพแหยงชาตว สกานมกงานพมฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหยงชาตว
ปป 2551

การพมฒนามาตรฐานคกณภาพหนมงโค สกาหรมบอกตสาหกรรมสวนคชาหนมง ( หมวหนชาโครงการ ) ไดชรบม ทกนจากสกานมกงานคณะกรรมการววจยม แหยงชาตว

ปป 2551-2552 การประเมวนเพบอม ปรมบปรกงคกณภาพในสภาพการเลชยน งแบบดมงน เดวม ( หมวหนชาโครงการ ) ไดชรบม ทกนจากสกานมกงานกองทกนสนมบสนกนการววจยม
ปป 2551-2557 การคมดเลบอกพยอพมนธกกย าก แพงแสนเพบอม ใชชผลวตนนาก เชบอน ( ผศรช วย มโครงการ ) ไดชรบม ทกนจากสกานมกงานเศรษฐกวจการเกษตร กองทกนปรมบโครงสรชางการผลวตสวนคชาภาค
เกษตร(FTA)
ปป 2550-2552 การคมดเลบอกแบคทชเรชยยยอยสลายเยบอม ใยจากกระเพาะรศเมนของกระบบอ เพบอม ใชชในการเพวมม ประสวทธวภาพการหมมกยยอยในกระเพาะรศเมนของสมตวยเคชยน วเอบอน ง ( ผศรช วย ม
โครงการ ) ไดชรบม ทกนจากศศนยยพนม ธกวศว วกรรมและเทคโนโลยชชวช ภาพแหยงชาตว
ปป 2554

การพมฒนาอรรถาภวธานศมพทยควายไทย ( ผศรช วย มโครงการ ) ไดชรบม ทกนจากทกนอกดหนกนววจยม มก.
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