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วท.ม. (สนตวบาล), มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรย, ,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2540-2551 การปรนบปรรงพนนธรกรรมและสมรรถภาพการผลรตโคเนรอร พนนธรกย าก แพงแสน ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2545-2550 โครงการถรายทอดงานวรจยน เรรอร งการผลรตโคเนรอร พนนธรกย าก แพงแสนสศปร ระชาชน ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2547-2550 โครงการวรจยน และถรายทอดเทคโนโลยวการใชผประโยชนยจากฟางขผาว ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2551-2557 การคนดเลรอกพรอพนนธรกย าก แพงแสนเพรอร ใชผผลรตนราก เชรอร ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากสกานนกงานเศรษฐกรจการเกษตร กองทรนปรนบโครงสรผางการผลรตสรนคผาภาค
เกษตร(FTA)
ปป 2553
การพนฒนาวรธกว ารคนดเลรอกทางพนนธรกรรม โดยการใชผขนาดของรรางกายเมรอร แรกเกรดและหยรานมในโคเนรอร ลศกผสมระหวรางพนนธรพย นร เมรองไทย บราหยมนน และชารยโรเลสย (
และ/หรรอพนนธรกย าก แพงแสน) ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2554
การประมาณคราพารามรเตอรยทางพนนธรกรรมของลนกษณะซาก ในโคเนรอร ลศกผสมระหวรางพนนธรพย นร เมรองไทย บราหยมนน และชารยโรเลสย (และหรรอพนนธรกย าก แพงแสน) ( ผศผ
รรวมโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.
ปป 2555
การเปรวยบเทวยบสมรรถภาพการผลรตและลนกษณะโครงรรางของโครรนร พนนธรกย าก แพงแสนทวเร กรดจากพรอพนนธรกย าก แพงแสนและพรอพนนธรชย าโรเลสย ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน
ทรนจากสกานนกงานเศรษฐกรจการเกษตร
ปป 2555
ผลของอาหารทวมร รว ะดนบพลนงงานและโปรตวนทวแร ตกตรางกนนตรอสมรรถภาพการผลรตครณภาพเนรอร และตผนทรนการขรนโคเนรอร พนนธรกย าก แพงแสน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน
ทรนจากศศนยยวจร ยน และพนฒนาการผลรตกระบรอและโค สถาบนนสรวรรณวาจกกสรกจร เพรอร การคผนควผาและพนฒนาปศรสตน วยและผลรตภนณฑยสตน วย
ปป 2555-2556 สมรรถภาพการขรน และตผนทรนการขรนของโคเนรอร พนนธยกาก แพงแสน และโคลศกผสมพรนร เมรองกกาแพงแสน ทวไร ดผรบน อาหารขนนทวรร ะดนบแตกตรางกนน ( หนวหนผาโครงการ )
ไดผรบน ทรนจากศศนยยวจร ยน และพนฒนาการผลรตกระบรอและโค สถาบนนสรวรรณวาจกกสรกจร เพรอร การคผนควผาและพนฒนาปศรสตน วยและผลรตภนณฑยสตน วย
ปป 2556
การเปรวยบเทวยบสารละลายเจรอจางนราก เชรอร สศตรไขรแดงทรรสจากไขรแดงของไขรสตน วยปกป ตรางชนรดในการเกกบรนกษานราก เชรอร แชรแขกงของพรอพนนธรโย คกกาแพงแสน ( ผศรผ วร ม
โครงการ ) ไดผรบน ทรนจากศศนยยวจร ยน และพนฒนาการผลรตกระบรอและโค สถาบนนสรวรรณวาจกกสรกจร เพรอร การคผนควผาและพนฒนาปศรสตน วยและผลรตภนณฑยสตน วย
ปป 2556
การศศกษาโปรกรมเหนวยร วนกาการตกไขร และผสมเทวยมตามระยะเวลาทวกาก หนดตรอการสรบพนนธรขย องโคเนรอร ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากศศนยยวจร ยน และพนฒนาการ
ผลรตกระบรอและโค สถาบนนสรวรรณวาจกกสรกจร เพรอร การคผนควผาและพนฒนาปศรสตน วยและผลรตภนณฑยสตน วย
ปป 2556-2557 โครงการคนดเลรอกพรอพนนธรกย าก แพงแสนเพรอร ใชผผลรตนราก เชรอร ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากสกานนกงานเศรษฐกรจการเกษตร
ปป 2556-2557 ผลการเหนวยร วนกาการเปปนสนดดผวยโปรแกรมฮอรยโมนทวแร ตกตรางกนนตรออนตราการผสมตรดและอนตราการตนงร ทผองในโคเนรอร พนนธรกย าก แพงแสน ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรน
จากภาควรชาสนตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน
ปป 2556-2557 ผลของการเสรรมถนวร เหลรองไขมนนเตกมตรอสมรรถภาพการผลรตและตผนทรนการผลรตโครรนร พนนธรกย าก แพงแสน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากศศนยยวจร ยน และพนฒนาการ
ผลรตกระบรอและโค สถาบนนสรวรรณวาจกกสรกจร เพรอร การคผนควผาและพนฒนาปศรสตน วยและผลรตภนณฑยสตน วย
ปป 2556-2557 ผลของระดนบกลวเซอรวนดรบในอาหารโคเนรอร ตรอการใชผประโยชนยไดผของโภชนะและสมรรถภาพการเจรรญเตรบโตของโคเนรอร ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากสกานนก
งานคณะกรรมการวรจยน แหรงชาตร
ปป 2556-2558 แนวทางการบรรหารจนดการเพรอร เพรมร มศลคราลศกโคนมเพศผศสผ กรศ ารผลรตเนรอร โคขรนครณภาพ ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากสกานนกงานกองทรนสนนบสนรนการวรจยน
ปป 2556-2559 อรทธรพลของสนรปจวโนไทปปของยวนเลปตรนตรอครณลนกษณะการเจรรญเตรบโตและการสรบพนนธรใย นกระบรอปลนก ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากสกานนกงานคณะ
กรรมการวรจยน แหรงชาตร
ปป 2556-2558 การใชผกลวเซอรวนเปปนแหลรงพลนงงานในอาหารสนตวยเควยร วเอรอร ง ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากสกานนกงานพนฒนาการวรจยน การเกษตร (สวก.)
พรมพยครนงร ลราสรดเมรอร 24/11/63
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ปป 2558-2559 แนวทางการบรรหารจนดการเพรอร เพรมร มศลคราลศกโคนมเพศผศสผ กรศ ารผลรตเนรอร โคขรนครณภาพ (ระยะทวร 2) ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากสกานนกงานกองทรนสนนบสนรน
การวรจยน
ปป 2558-2563 การสรผางเครรอขรายความรรวมมรอในการเพรมร ศนกยภาพพนนธรกรรมโคเนรอร พนนธรกย าก แพงแสน ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากทรนสรวนตนว
ปป 2559-2562 การผลรตกระบรอขรนครณภาพสศง ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากสกานนกงานพนฒนาการวรจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2562 การผลรตโคขรนครณภาพสศงจากโคลศกผสมวากรวกกาแพงแสน วากรว-ลศกผสมบราหยมนน และวากรว-ไทยโฮลสไตนยฟรวเชวยร น ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากสกานนกงาน
พนฒนาการวรจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2560
การถรายทอดเทคโนโลยวการเลวยร งโคเนรอร พนนธรกย าก แพงแสนสศเร กษตรกร ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากInnovation Hubs เพรอร สรผางเศรษฐกรจฐานนวนตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2562

การเพรมร สนดสรวนเนรอร และนราก นมสรขภาพ จากโคเนรอร และโคนม ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.

ปป 2562

ฟารยมอนจฉรรยะผลรตเนรอร นม เพรอร ครณภาพชววตร ทวดร ว ( ผศรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทรนจากทรนอรดหนรนวรจยน มก.

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตร
- ทนกษพร สรภาวรตา, เสาวลนกษณย พรหมเมตตา, สมพร ปรนป โกก, taweeporn raungprim, Vorathep Chompoonit, Suriya Sawanon, "Effect of leucaena hay and silage
as a source of fiber in total mixed ration diet on feedlot performance, carcass characteristics and feedlot costs of finishing Kamphaeng saen beef
cattle", Agricultural Science Journal 41 (1) (2013) 63-66
- วนนนคร ทองทวว, Smith Yimmongkol, Phoompong BOONSAEN, ปปยะ เปปยป มยา, taweeporn raungprim, ชนณภนส หนตถกรรม, Suriya Sawanon, "Effects of corn or
Napier silage in total mixed ration on feedlot performance and production cost ofKamphaeng Saen steers", แกรนเกษตร 44 (2) (2016) 34-43
- ศรภลนกษณย พรสแกผว, Phoompong BOONSAEN, Kongpatom Karnjanasirm, taweeporn raungprim, Suriya Sawanon, "Production performance and meat
quality of dairy steers fed different diets", แกรนเกษตร 44 (2) (2016) 146-153
- Chatchai Chansomboon, taweeporn raungprim, wisut maitreejet, Smith Yimmongkol, "Genetic trends for performance and conformation traits of
Kamphaeng Saen beef cattle selected by performance testing", วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร (พรเศษ) 48 (2 พรเศษ) (2017) 328-336
- พรพนรต คกามณว, Smith Yimmongkol, taweeporn raungprim, wisut maitreejet, Chatchai Chansomboon, "Genetic Association among Growth Performance
and Carcass Component Traits in Kamphaeng Saen Beef Cattle", วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร (พรเศษ) 48 (2 (พรเศษ)) (2017) 337-343
- นรรนน ดร หนนกแดง, Lerchart Boon-ek, Sirirat Buaphan, taweeporn raungprim, wisut maitreejet, "effect of crude glycerin as energy source in diets on
production performance, ruminal pH and blood metabolites of Brahman steers", วรทยาศาสตรยเกษตร 48 (2) (2017) 91-99
- นางสาวพรชานวยย แจรมจการนส, Sirirat Buaphan, taweeporn raungprim, wisut maitreejet, Sukanya Yungrahang, "Association between bGH Gene and Body
Weight in Wagyu-Kamphaeng Saen,Wagyu-Brahman Crossbred and Kamphaeng Saen Breeds", วารสารวรจยน และสรงเสรรมวรชาการเกษตร 35 (2(พรเศษ2)) (2018)
210-215
ระดนบนานาชาตร
- Tamirat Tessema, Panwadee Sopannarath, Sornthep Tumwasorn, taweeporn raungprim, "Genetic Parameters for Weaning Weight, Weaning Hip High
and Weaning Body Length of Crossbred Beef Cattle in Thailand", KASETSART JOURNAL (NATURAL SCIENCE) 47 (1) (2013) 85-93
- Chanjula, P., taweeporn raungprim, Smith Yimmongkol, Poonko, S., Sutisa Majarune, wisut maitreejet, "Effects of Elevated Crude Glycerin
Concentrations on Feedlot Performance and Carcass Characteristics in Finishing Steers", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES 29 (1)
(2016) 80-88
พรมพยครนงร ลราสรดเมรอร 24/11/63
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- Phoompong BOONSAEN, Nann Winn Soea, wisut maitreejet, Sutisa Majarune, taweeporn raungprim, Suriya Sawanon, "Effects of protein levels and
energy sources in total mixed ration on feedlot performance and carcass quality of Kamphaeng Saen steers", Agriculture and Natural Resources 55 (1)
(2017) 57-61
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตร
- Wannee Chewprecha, อรรถวรฒร ปลนดพรหม, วนนสพงษย สรงหยพลศ , ปรวชา โชคปมรตตยกลร , taweeporn raungprim, Suriya Sawanon, "Effect of Leucaena (Leucaena
leucocephala) Supplementation on Feedlot Performance, Carcass Characteristic and Production Cost of Kamphaengsaen Steers", การประชรมทางวรชาการ
ครนงร ทวร 50 มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรย (2012)
- taweeporn raungprim, นายวรสตศ ร ไมตรวจตร ตย, นางสาวสรธษร า มาเจรรญ, Surachai Piamkhla, Kreangsak Saardrak, Sompoch Tubcharoen, "ผลของการเสรรมกวาว
เครรอขาวในสศตรอาหารตรอครณภาพซากโคพนนธรกย าก แพงแสน", การประชรมวรชาการวรทยาศาสตรยเทคโนโลยวเนรอร สนตวย ครนงร ทวร 3 "นวนตกรรมเนรอร งและผลรตภนณฑยเนรอร สนตวยเพรอร ความ
ปลอดภนยในอาหารและสรขภาพ" (2012)
- taweeporn raungprim, นางสาวสรธษร า มาเจรรญ, นายวรสตศ ร ไมตรวจตร ตย, นายพรชนย ชนงร ทรงร ใหญร, นายสมพร ปรนป โกก, PREECHA INNURAK, "The Comparative of
performancde and body comfromation of kamhaeng saen beef cattle from the progeny of kamphaeng Saen and Charolais beef", การประชรมวรชาการ
นเรศวรวรจยน ครนงร ทวร 8 นวนตกรรมความรศสผ ปรศ ระชาคมอาเซวยน (2012)
- taweeporn raungprim, นายวรสตศ ร ไมตรวจตร ตย, นางสาวสรธษร า มาเจรรญ, นายพรชนย ชนงร ทรงร ใหญร, นายสมพร ปรนป โกก, PREECHA INNURAK, "Effects of white Kwao Krun
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