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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2544-2545 การพนฒนากรรมวนธกด ารผลนตและการใชคจากใบเสมมดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ทดปช ลอดภนยตตอสนงช แวดลคอมและทดแทนการรนนาเขคาสารเคมดเกษตรทดช
มดฤทธนไธ ลตแมลงและควบคธมจธลนน ทรดยร สนาหรนบการเกษตรของกลธมต เกษตรกรภาคตะวนนออก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทธนจากทบวงมหาวนทยาลนย
ปป 2545-2546 ศนกยภาพการผลนต ตคนทธน และตลาดของผลนตภนณฑรบวน หลวง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทธนจากสถาบนนวนจยน และพนฒนาแหตงมหาวนทยาลนยเกษตรศาสตรร บางเขน
ปป 2547-2548 การยอมรนบเทคโนโลยดการผลนตและการจนดการการตลาดผคาทอมมอ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทธนจากเครมอช ขตายการวนจยน ภาคกลางตอนบน สนานนกงานคณะ
กรรมการการอธดมศศกษา
ปป 2548-2549 การถตายทอดเทคโนโลยดการผลนตและการจนดการตลาดผคาทอมมอ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทธนจากสนานนกงานคณะกรรมการการอธดมศศกษา
ปป 2549

การถตายทอดเทคโนโลยดการทอผคายกดอก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยน มก.

ปป 2549-2551 การใชคภมผ สน ารสนเทศเพมอช การสนารวจเสคนทางกลควยไมคเพมอช สนนบสนธนการผลนต การตลาด และการสตงออกแบบครบวงจร : กรณดพนพม ทดศช กศ ษาภาคกลางและพมนพ ทดใช กลค
เคดยง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยน มก.
ปป 2550
พฤตนกรรมและปปจจนยทางการตลาดทดมช ผด ลตตอการซมอพ /การใชคผาค ฝฝายทอมมอเปปนเครมอช งแตตงกาย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทธนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลนตผล
ทางการเกษตรและอธตสาหกรรมเกษตร
ปป 2550-2552 พฤตนกรรมการซมอพ /การใชคผาค ฝฝายทอมมอเปปนเครมอช งแตตงกายของสตรดทวชน ไป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทธนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลนตผลทางการเกษตรและ
อธตสาหกรรมเกษตร
ปป 2551

กลยธทธรการตลาดระหวตางประเทศของผลนตภนณฑรจากสา ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยน มก.

ปป 2551-2553 การศศกษาและประเมนนผลกระทบและผลสนาเรมจของโครงการตตางๆ ภายใตคโครงการภผฟาฝ พนฒนาฯ ( หนวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบน ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยน มก.
ปป 2552

ความคนดเหมนและการยอมรนบอาหารทดไช ดคจากการตนดตตอสารพนนธธกรรมของผผบค รนโภคไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยน มก.

ปป 2555

โครงการศศกษากลไกพนฒนาระบบการบรนหารจนดการดคานการเงนนการบนญชดของสถาบนนเกษตรกร ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทธนจากกรมตรวจบนญชดสหกรณร
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