




























ผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของธัญพืช
การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค seed priming
3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน
การคัดเลือกเชือ้ บาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์
ผลของการใช้ฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยด์และเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาต่อการทนแล้งของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน
โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว
ระดับของปุ๋ยเคมีไนโตรเจนต่อผลผลิต ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน เอนไซม์ยูรีเอสและความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังการเก็บเกี่ยวอ้อย
ในสภาพดินทราย
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
จังหวัดเชียงใหม่
ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น
การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมี ศรีสุข:กรณีศึกษาบ้านหนองเผือก อาเภอวาปีปทุมจังหวัด
มหาสารคาม
ผลของการเสริมสมุนไพรตารับต้มยาต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองทางการค้า
ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมสาเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซากของเป็ดบาร์บารี
การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้านมดิบในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อาเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม
ผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับกลูโคสในเลือดปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
คุณภาพน้าและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้าชี
การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา
สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้ามัน
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในน้าหมักเศษเหลือข้าวโพดอาหารสัตว์
การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้าทิ้งโรงอาหาร: การประยุกต์ใช้ในการบาบัดน้าเสียและผลิตไบโอดีเซล
การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสม:จลพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้ง
และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ
การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกข้าวตอก
ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด
Effect of Various Oil Sources on in vitro Gas Production, Digestibility and Fermentation Metabolites in Thai Friesian Crossbred
Efficacy of Mycotoxin Adsorbents on Aflatoxin B1 Decontamination and in vitro Rumen Fermentation
Effect of Heat Stress on Bovine Embryonic Development
Prevalence and Genetic Profiles of Staphylococcus aureus Isolated from Milk in Mastitic Dairy Cows Based on
Conventional and Multiplex PCR Assays in Khon Kaen Province, Thailand
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1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กรทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เป็ น เวที ทางวิชาการเพื่ อ แลกเปลี่ ยนความรู้แ ละวิท ยาการทางด้ า นการเกษตรระหว่า งนัก วิ ชาการ
ผู้ประกอบการ และผู้รู้อื่นๆ
3. เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร และ
การพัฒนาอาชีพเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

เรื่องที่ลงตีพิมพ์

ได้แก่ บทความวิชาการจากรายงานการวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรที่
ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้รบั การพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก

เจ้าของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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