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โครงการววจยบ
ปป 2555-2556 สมรรถภาพการขสน และตตนทสนการขสนของโคเนบอน พนนธยกาก แพงแสน และโคลศกผสมพบนน เมบองกกาแพงแสน ททไท ดตรบน อาหารขนนททรท ะดนบแตกตตางกนน ( ผศรต วต มโครงการ )
ไดตรบน ทสนจากศศนยยวจธ ยน และพนฒนาการผลธตกระบบอและโค สถาบนนสสวรรณวาจกกสธกจธ เพบอท การคตนควตาและพนฒนาปศสสตน วยและผลธตภนณฑยสตน วย
ปป 2556
การเปรทยบเททยบสารละลายเจบอจางนนาก เชบอน สศตรไขตแดงทรธสจากไขตแดงของไขตสตน วยปกป ตตางชนธดในการเกกบรนกษานนาก เชบอน แชตแขกงของพตอพนนธสโย คกกาแพงแสน ( หนวหนตา
โครงการ ) ไดตรบน ทสนจากศศนยยวจธ ยน และพนฒนาการผลธตกระบบอและโค สถาบนนสสวรรณวาจกกสธกจธ เพบอท การคตนควตาและพนฒนาปศสสตน วยและผลธตภนณฑยสตน วย
ปป 2556
การศศกษาโปรกรมเหนทยท วนกาการตกไขต และผสมเททยมตามระยะเวลาททกาก หนดตตอการสบบพนนธสขย องโคเนบอน ( ผศรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทสนจากศศนยยวจธ ยน และพนฒนาการ
ผลธตกระบบอและโค สถาบนนสสวรรณวาจกกสธกจธ เพบอท การคตนควตาและพนฒนาปศสสตน วยและผลธตภนณฑยสตน วย
ปป 2556-2557 โครงการคนดเลบอกพตอพนนธสกย าก แพงแสนเพบอท ใชตผลธตนนาก เชบอน ( ผศรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทสนจากสกานนกงานเศรษฐกธจการเกษตร
ปป 2556-2557 ผลของการเสรธมถนวท เหลบองไขมนนเตกมตตอสมรรถภาพการผลธตและตตนทสนการผลธตโครสนต พนนธสกย าก แพงแสน ( ผศรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทสนจากศศนยยวจธ ยน และพนฒนาการ
ผลธตกระบบอและโค สถาบนนสสวรรณวาจกกสธกจธ เพบอท การคตนควตาและพนฒนาปศสสตน วยและผลธตภนณฑยสตน วย
ปป 2556-2557 ผลของระดนบกลทเซอรทนดธบในอาหารโคเนบอน ตตอการใชตประโยชนยไดตของโภชนะและสมรรถภาพการเจรธญเตธบโตของโคเนบอน ( ผศรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทสนจากสกานนก
งานคณะกรรมการวธจยน แหตงชาตธ
ปป 2556-2558 การใชตกลทเซอรทนเปปนแหลตงพลนงงานในอาหารสนตวยเคทยน วเอบอน ง ( ผศรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทสนจากสกานนกงานพนฒนาการวธจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2559 อธทธธพลของสนธปจทโนไทปปของยทนเลปตธนตตอคสณลนกษณะการเจรธญเตธบโตและการสบบพนนธสใย นกระบบอปลนก ( ผศรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทสนจากสกานนกงานคณะ
กรรมการวธจยน แหตงชาตธ
ปป 2559-2562 การผลธตกระบบอขสนคสณภาพสศง ( ผศรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทสนจากสกานนกงานพนฒนาการวธจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2562 การผลธตโคขสนคสณภาพสศงจากโคลศกผสมวากธวกกาแพงแสน วากธว-ลศกผสมบราหยมนน และวากธว-ไทยโฮลสไตนยฟรทเชทยท น ( ผศรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทสนจากสกานนกงาน
พนฒนาการวธจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การพนฒนาระบบชตวยลดความเครทยดจากความรตอนในโคแบบแมตนยกา ( ผศรต วต มโครงการ ) ไดตรบน ทสนจากสกานนกงานพนฒนาการวธจยน การเกษตร (สวก.)
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