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การออกแบบเครรอร งจนกรกล, ระบบควบคดมอนตโนมนต,น การสนนร สะเทรอนเชนงกล

โครงการววจยบ
ปป 2555

การออกแบบและพนฒนาอดปกรณคตดน เครรอกลลวย ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากทดนอดดหนดนวนจยน มก.

ปป 2554-2555 การพนฒนาประสนทธนภาพของเตาชฎวมวลโดยใชลแบบจสาลองพลศาสตรคของไหลเชนงคสานวณ ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากศผนยคความเปปนเลนศทางวนชาการดลาน
เครรอร งจนกรกลการเกษตรและอาหาร
ปป 2556-2557 โครงการชดดพนฒนาระบบสมองกลฝฝงตนวแบบกราฟฟกสสาหรนบภาคการเกษตร ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากสสานนกงานพนฒนาการวนจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2557
การพนฒนาและออกแบบเครรอร งเคลรอบเมลลดพนนธดโค ดยใชลหลนกการควบคดมความดนนของสารเคลรอบและระบบควบคดมอดณหภผมกน ารอบแหลง ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน
ทดนจากทดนอดดหนดนวนจยน มก.
ปป 2556-2557 การออกแบบและพนฒนาซองบนงคนบวนวเพรอร งานทางสนตวแพทยค ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากผผปล ระกอบการ (น.สพ.กฤษฎา บสารดงกนจ และ น.สพ.ธฎระชาตน
เสรลจกนจ)
ปป 2556-2557 โครงการชดดพนฒนาระบบสมองกลฝฝงตนวแบบกราฟฟฟกสสาหรนบภาคการเกษตร ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากผผปล ระกอบการ (นาวาโท ดร.กฤษฎา แสงเพลช
รคสอง)
ปป 2559

การออกแบบและพนฒนาเครรอร งปลผกขลาวโดยใชลเมลลดพนนธดดค วล ยระบบควบคดมอนตโนมนตน ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากทดนอดดหนดนวนจยน มก.

ปป 2558-2560 ออกแบบพนฒนาสรลางจอบขดดระบบไฮดรอลนกสคแบบ 4 ใบมฎด ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากสสานนกงานพนฒนาการวนจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2560
การพนฒนาเครรอร งเคลรอบเมลลดพนนธดโค ดยการฉฎดพหนสารเคลรอบรหวมกนบกระบวนการทสางานตหอเนรอร งของระบบสายพานลสาเลฎยง ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากทดน
อดดหนดนวนจยน มก.
ปป 2562
การศศกษาอนทธนพลของการประยดกตคใชลหลอด LEDs ในการปลผกพรชดลวยระบบกรฎนเฮลาสคแบบทนนสมนยเพรอร ตหอยอดโครงการพนฒนาวนสดดปลผกอนนทรฎยจค ากมะพรลาวของ
บรนษทน ทรอปฟคานา ออยลค จสากนด ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากสสานนกงานพนฒนาวนทยาศาสตรคและเทคโนโลยฎแหหงชาตน
ปป 2562-2563 การศศกษาและพนฒนาโลจนสตนกสคดาล นการผลนตเครรอร งจนกรกลการเกษตรของประเทศไทยภายใตลบรนบทไทยแลนดค 4.0 ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากสสานนกงาน
กองทดนสนนบสนดนการวนจยน (สกว.)
ปป 2562-2563 เครรอร งตนดขลอตาอลอยดลวยระบบกศงร อนตโนมนตน ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากสสานนกงานกองทดนสนนบสนดนการวนจยน (สกว.)
ปป 2563-2564 โครงการหดนห ยนตคเคลรอร นทฎไร รลสาย และแพลตฟอรคม Big data analytic สสาหรนบสนนบสนดนการทสางานของเกษตรกรแปลงใหญห ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทดนจาก
กองทดนพนฒนาดนจทน ลน เพรอร เศรษฐกนจและสนงคม
ปป 2562-2563 การออกแบบและสรลางรถเกลบเกฎยร วมนนสสาปะหลนงขนบเคลรอร นดลวยตนวเอง ( ผผรล วห มโครงการ ) ไดลรบน ทดนจากสสานนกงานพนฒนาวนทยาศาสตรคและเทคโนโลยฎแหหงชาตน (
สวทช.)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตน
- Suttiporn Niamhom, Nitirong Pongpanich, Anek Sukcharoen, "Development of Biomass Stove Efficiency By Computational Fluid Dynamic", การประชดม
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