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โครงการววจยบ
ปป 2556

การพนฒนาผลนตภนณฑรไอศกรรมขดาวไรซรเบอรรรไร ขมนนและคนาดนชนรนาด ตาลตราต ( ผรรด วน มโครงการ ) ไดดรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยน มก.

ปป 2557-2558 การประเมนนศนกยภาพและความเปปนไปไดดสาต หรนบการถนายทอดองครความรรเด พพอร ความยนงร ยพนทางดดานอาหารและโภชนาการ: กรณรศกศ ษาสถานรวจน ยน ดอยปสยและ
สถานรวจน ยน ปากชนอง ( ผรรด วน มโครงการ ) ไดดรบน ทสนจากทสนวนจยน จากงบประมาณเงนนรายไดด มหาวนทยาลนยเกษตรศาสตรร ประเภทกลสมน วนจยน และวนชาการ ประจตาปปงบประมาณ 2558 ภาย
ใตดกรอบของโครงสรดางการเสรนมสรดางความโดดเดนนและความยนงร ยพนของกลสมน วนจยน และวนชาการ คณะเกษตร ประจตาปปงบประมาณ ๒๕๕๘
ปป 2559
การวนจยน

การพนฒนาผลนตภนณฑรขนมขบเครยค วจากกลดวยนคาต วดา ( ผรรด วน มโครงการ ) ไดดรบน ทสนจากโครงการสนนบสนสนจากหนนวยงานภาครนฐและเอกชนเพพอร การเรรยนการสอนและ

ปป 2560

การพนฒนาโยเกนรตร ทรอร ดส มไปดดวยโพลรฟนป อลจากสารสกนดกลรบดอกอนญชนนเพพอร เสรนมคสณสมบนตเน ชนงหนดาทรร ( ผรรด วน มโครงการ ) ไดดรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยน มก.

ปป 2561-2562 การพนฒนาซอสเขดมขดนเพพอร สสขภาพสตาหรนบการผลนตอาหารไทยมพอค กลางวนน ( ผรรด วน มโครงการ ) ไดดรบน ทสนจากสตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหนงชาตน (วช.)
ปป 2561

การพนฒนาสรตรนคาต ซอสสตาหรนบสรดางสรรครอาหารจานใหมนจากลรกชนนค ปลา ( ผรรด วน มโครงการ ) ไดดรบน ทสนจากบรนษทน เออมทรเอ ฟรดฟ สร จตากนด

ปป 2564

การพนฒนาขนมและอาหารวนางไทยโปรตรนตราต สตาหรนบผรปด วป ยโรคไตเรพอค รนง (กนอนลดางไต) ระยะทรร 3-5 ( ผรรด วน มโครงการ ) ไดดรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยน มก.
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