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โครงการววจยบ
ปป 2553-2554 การเปลวยส นแปลงของฟอสฟอรรสในดตนตะกอนพพนพ ทลองนพาส ในพวนพ ทวชส มชบ นพาส หนองหาร จรงหวรดสกลนคร ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทบนจากสถาบรนวตจยร และพรฒนา
วตทยาเขตเฉลตมพระเกวยรตต จรงหวรดสกลนคร
ปป 2554-2555 การใชลประโยชนณจากสรตวณนาสพ ตชางถตนส ชนตดสรตวณนาสพ ตชางถตนส ในอบทยานหนองหารเฉลตมพระเกวยรตต กรณวศกศ ษานพาส หมรกชววภาพหอยเชอรวส ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทบน
จากสถาบรนวตจยร และพรฒนา วตทยาเขตเฉลตมพระเกวยรตต จรงหวรดสกลนคร
ปป 2555
ทรศนคตตของเกษตรกรตชอการปลลกมะเขพอเทศสชงโรงงานหลวงอาหารสสาเรรจรลปทวส 3 เตชางอย จรงหวรดสกลนคร ( ผลรล วช มโครงการ ) ไดลรบร ทบนจากสถาบรนวตจยร และพรฒนา
วตทยาเขตเฉลตมพระเกวยรตต จ.สกลนคร
ปป 2555-2556 การศศกษาระบบหชวงโซชอปบ ทานมะเขพอเทศของโรงงานหลวงอาหารสสาเรรจรลปทวส 3 อสาเภอเตชางอย จรงหวรดสกลนคร ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทบนจากเงตนรายไดล
มหาวตทยาลรยเกษตรศาสตรณ วตทยาเขตเฉลตมพระเกวยรตต จรงหวรดสกลนคร
ปป 2557-2558 การศศกษาการดสาเนตนชววตต และคบณภาพชววตต ตามแนวทางปรรชญาเศรษฐกตจพอเพวยงของชบมชนโดยรอบหนองหาร จรงหวรดสกลนคร ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทบน
จากสถาบรนวตจยร และพรฒนา วตทยาเขตเฉลตมพระเกวยรตต จรงหวรดสกลนคร
ปป 2557-2558 โครงการความคตดเหรนของชบมชนตชอการจรดการสตงส แวดลลอมโดยรอบโรงงานหลวงอาหารสสาเรรจรลปทวส 3 อสาเภอเตชางอย จรงหวรดสกลนคร ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร
ทบนจากสสานรกงานวตทยาเขตเฉลตมพระเกวยรตต จรงหวรดสกลนคร
ปป 2560-2561 เทคโนโลยวภมล สต ารสนเทศสสาหรรบการจรดเตรวยมแผนพรฒนาปปาธรรมชาตตของมหาวตทยาลรยเกษตรศาสตรณ วตทยาเขตเฉลตมพระเกวยรตต จรงหวรดสกลนคร ( ผลรล วช ม
โครงการ ) ไดลรบร ทบนจากมก.ฉกส.
ปป 2561-2562 การศศกษาความตลองการพรฒนาศรกยภาพการวตจยร และบรตการวตชาการของบบคลากร มหาวตทยาลรยเกษตรศาสตรณ วตทยาเขตเฉลตมพระเกวยรตต จรงหวรดสกลนคร ( หรว
หนลาโครงการ ) ไดลรบร ทบนจากสสานรกงานวตทยาเขต มหาวตทยาลรยเกษตรศาสตรณ วตทยาเขตเฉลตมพระเกวยรตต จรงหวรดสกลนคร
ปป 2565-2566 พฤตตกรรมการใชลงานระบบฐานขลอมลลงานวตจยร และงานสรลางสรรคณของบบคลากร มหาวตทยาลรยเกษตรศาสตรณ วตทยาเขตเฉลตมพระเกวยรตต จรงหวรดสกลนคร ( ผลรล วช ม
โครงการ ) ไดลรบร ทบนจากทบนสชวนตรว
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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- Puvadol Doydee, sarinthip pongkuleekarn, Rattiyaporn Boonthaveepaisarn, Anusorn Kullawong, Panida Aklrataweethong, Tassanee Chanphuthin, นาง
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