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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

-

สรนรวถทยาการผลถตพพช มทนสสาปะหลทง ขขาวโพด

โครงการววจยบ
ปป 2555-2556 ระบบฐานขขอมภลความหลากหลายทางชนวภาพของพรรณไมขนาสน และบทวประดทบในออทยานหนองหารเฉลถมพระเกนยรตถ ( ผภรข วร มโครงการ ) ไดขรบท ทอนจากสถาบทนวถจยท
และพทฒนา วถทยาเขตเฉลถมพระเกนยรตถ จทงหวทดสกลนคร
ปป 2557-2558 การบสาบทดนนาส เสนยสนยอข มผขาครามดขวยกระบวนการเฟนตทน ( ผภรข วร มโครงการ ) ไดขรบท ทอนจากทอนวถจยท กองบรถหารการวถจยท และบรถการวถชาการ
ปป 2557-2558 โครงการความคถดเหหนของชอมชนตรอการจทดการสถงถ แวดลขอมโดยรอบโรงงานหลวงอาหารสสาเรหจรภปทนถ 3 อสาเภอเตรางอย จทงหวทดสกลนคร ( ผภรข วร มโครงการ ) ไดขรบท
ทอนจากสสานทกงานวถทยาเขตเฉลถมพระเกนยรตถ จทงหวทดสกลนคร
ปป 2561
รภปแบบการขอใชขพนนพ ทนฟถ ารยม ทนสถ งร ผลตรอความพพงพอใจของผภรข บท บรถการงานฟารยมมหาวถทยาลทยเกษตรศาสตรย วถทยาเขตเฉลถมพระเกนยรตถ จทงหวทดสกลนคร ( หทวหนขา
โครงการ ) ไดขรบท ทอนจากกองบรถหารการวถจยท และบรถการวถชาการ มหาวถทยาลทยเกษตรศาสตรย วถทยาเขตเฉลถมพระเกนยรตถ จทงหวทดสกลนคร
ปป 2561-2562 ผลของการใชขปยปอ อถนทรนยแย ละปอยป เคมนตอร ผลผลถตและคอณภาพดถนและนนาส ในสวนปาลยมนนาส มทนพพนน ทนอถ ทอ ยานหนองหารเฉลถมพระเกนยรตถ จทงหวทดสกลนคร ( ผภรข วร ม
โครงการ ) ไดขรบท ทอนจากกองบรถหารการวถขยท และบรถการวถชาการ มหาวถทยาลทยเกษตรศาสตรย วถทยาเขตเฉลถมพระเกนยรตถ จทงหวทดสกลนคร
ปป 2561-2562 ผลของชอดดถนโพนพถสยท ตรอการเจรถญเตถบโตและการใหขผลผลถตของแกรนตะวทน(Helianthus tuberosus L.) ( ผภรข วร มโครงการ ) ไดขรบท ทอนจากมหาวถทยาลทย
เกษตรศาสตรย วถทยาเขตเฉลถมพระเกนยรตถ จทงหวทดสกลนคร
ปป 2561

การใชขตนข และใบมทนสสาปะหลทง สายพทนธอย เคยภ-สกล เพพอถ ผลถตเปปนอาหารสทตวย ( ผภรข วร มโครงการ ) ไดขรบท ทอนจากทอนออดหนอนวถจยท มก.
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