
ประวัติและผลงาน 

 

1.   ชื่อ -สกุล   (ภาษาไทย) รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ จําปาวะดี                                  

   (ภาษาอังกฤษ)  Associate Prof. Dr. Songsak Chumpawadee 

2. สถานที่ทํางานปจจุบัน สาขาวิชาสัตวศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.   วันและสถานที่เกิด  25 กันยายน 2515, 42 หมู 2 ต.บานกู อ.ยางสีสุราช จ. มหาสารคาม  

3.   ที่อยูปจจุบัน 128 หมูท่ี 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150   

             โทรศัพท  08-15445897 

                       Email : songsak.c@msu.ac.th หรือ songsak252515@gmail.com 

4.   สถานภาพ  สมรสกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไร จําปาวะดี บุตร 1 คน 

5.   ประวัติการศึกษา 

ป พ.ศ. ระดับปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2537 ตรี วท.บ (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย 

2541 โท วท.ม. (สัตวศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย 

2549 เอก ปร.ด. (สัตวศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 

1. รางวัลศิษย เกาแหงความภาคภูมิใจของสมาคมศิษย เก าคณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 

2. รางวัลอาจารยดีเดนมหาวิทยาลัยมหาสารคามป พ.ศ. 2558 

6.   ประสบการณการบริหาร  

     6.1   ผูจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550 

 6.2   ผูปฏิบัติหนาที่ฝายวิจัยและบริการวิชาการ โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตรและ

สัตวศาสตร 

  ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี  พฤศจิกายน  2551 – กรกฎาคม 2552 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 

5498/2551 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2551 

6.3 รักษาการรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 

                     ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี  สิงหาคม  2553 – 24 พฤษภาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ท่ี 4293/2553 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2553 และคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 539/2554 

ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2554 

             6.4 รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 

                     ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี  25 พฤษภาคม 2554 – 2555 

      6.5 รองหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

mailto:songsak.c@msu.ac.th


                         ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 1 กันยายน 2557- 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 

3337/2557 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2557 

         6.6 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร  

                    ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 25 ธันวาคม 2555- 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 

5907/2555  ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 

             6.7 ประธานรางหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร  

                    ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 13 มกราคม 2557- 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย มหาสารคามท่ี  

111/2557 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2557, ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 4009/2558 เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตวทดลอง ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 

              6.8 กรรมการจริยธรรมการใชสัตวทดลอง  

            ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 30 มกราคม 2557- ปจจุบัน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ี 

384/2557 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2557 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 4009/2558 เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตวทดลอง ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 

      6.9 กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

              ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 2 พย. 2558-ปจจุบันตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 4535/2558 

เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันท่ี 2 

พย. 2558 

     6.10 ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝายโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอมและความ 

ปลอดภัย วันท่ี 1 กันยายน 2562 –ปจจุบัน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 3074/2562 เร่ืองแตงตั้งผูชวย

อธิการบดี ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562 

 

7.  ประสบการณดานหลักสูตร 

     7.1 ประธานรางหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยี 

7.2 ประธานปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทสาขาสัตวศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7.3 กรรมการวิพากษหลักสูตรสูตรปริญญาตรี สาขาการพยาบาลสัตว สาขาสัตวศาสตร สาขา

เทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

7.4 กรรมการวิพากษหลักสูตรสูตรปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด 

 

8.  ประสบการณดานวิชาการ 

 8.1 งานดานการสอน 

      - พ.ศ. 2541- 2549 เปนอาจารย สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 



  - พ.ศ. 2549- 2552 เปนผูชวยศาสตราจารย สาขาสัตวศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตว

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  - พ.ศ. 2552-2555 เปนรองศาสตราจารย สาขาสัตวศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตว

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  -พ.ศ. 2555- ปจจุบัน เปนรองศาสตราจารย สาขาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 8.2 งานดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

 1. หัวหนาโครงการสรางเสริมสมรรถนะบุคลากรทางการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม:

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และการสงเสริมงานวิจัยใหมีคุณภาพ จากงบประมาณเงิน

รายไดสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 2. หัวหนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชวัตถุดิบอาหารสัตวทองถิ่นในอาหารโคนมเพื่อ

ลดตนทุนอาหารงบประมาณแผนดินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

    3. จัดรายการวิทยุปศุสัตวสนทนา สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

             4. เปนวิทยากรโครงการเยาวปศุสัตว  

             5. เปนวิทยากรโครงการบริการวิชาการเคลื่อนท่ีสูเกษตรกร  

             6.  เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

             7.  เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการผลิตสตัว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

             8. เปนวิทยากรอบรมโครงการการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคเน้ือ โค

นมในจังหวัดมหาสารคาม  

             13.  กรรมการความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการปศุสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามคําสั่งกรมปศุสัตวท่ี ๑๓๑/๒๕๕๑ 

  14. คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องของประเทศไทยตาม

คําสั่งกรมปศุสัตวท่ี ๖๖๙/๒๕๔๙ 

15. เปนวิทยากรอบรมเร่ืองปศุสัตวอินทรียเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 ณ บานเกานอย 

อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดโดยสาขาสัตวศาสตรและสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม 

16. เปนกรรมการประชุมวิชาการ SAADC 2001 วันท่ี 26-29 กรกฎาคม 2554 ท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุระนารี 

17. วิทยากรบรรยายพิเศษเร่ือง เทคนิคและแนวทางการการเขียนตนฉบับเพื่อสงตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติ ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2553 

18. วิทยากรอบรมเร่ืองหลักการจัดการอาหารโคนม ณ ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี

มหาสารคาม จัดโดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553 



19. เปนวิทยากรอบรม เร่ือง เมทธาโบลิซ่ึมของอาหารพลังงานในสัตวเคี้ยวเอื้อง ณ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย สาขาสัตวศาสตรรวมกับ JIRCASS เม่ือวันท่ี 4-5 เมษายน 2550 

20. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) วารสาร Italian Journal of Animal Science ป 2010 

21. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

มหาวทิยาลัยขอนแกนป 2554 “อนาคตชนบทไทย: ฐานรากท่ีม่ันคงเพื่อการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

จํานวน 10 เร่ือง  

22. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ SAADC 2011 จํานวน 25 

เร่ือง   

23. เปนวิทยากร โครงการบริการวิชาการเคลื่อนท่ีสูเกษตรกร เม่ือ 7 กันยายน 2551 

24. เปนวิทยากรโครงการปศุสัตวรุนเยาว จํานวน 5 คร้ัง 

25. เปนวิทยากรโครงการตนกลาอาชีพเร่ือง เกษตรพอเพียง 26, 28 พค. , 22 กค.  2552 

26. เปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยของ ธกส   ตุลาคม 2552-กุมภาพันธ 2553 

27. ท่ีปรึกษาคลัสเตอรนมของอุตสาหกรรมภาค 5 ธันวาคม /2552-กรกฎาคม2553 

28. เปนวิทยากรโครงการตนกลาอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว 1พย.-30 พย. 2552 

29. เปนวิทยากรโครงการตนกลาอาชีพ การทํารานนมและการแปรรูปนม 1พย.-30 พย. 2552 

30. เปนวิทยากรอบรม เกษตกรผูเลี้ยงโคเน้ือ อ. เสลภูมิ จ. รอยเอ็ด 

31. เปนวิทยากรเร่ืองแนวโนมและอนาคตการผลิตโคเน้ือในประเทศไทย ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม 

32.เปนวิทยากรโครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชมชน เร่ืองการทําหัวมันสําปะหลังหมักยีสต วันท่ี 8

สิงหาคม 2557 

33. เปนวิทยากรเร่ืองการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันท่ี 20-

22 กรกฎาคม 2557 

34. เปนวิทยากรเร่ืองการทําหญาหมัก โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชมชน วันท่ี 30 สิงหาคม 

2557  

35. หัวหนาโครงการบริการวิชาการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชมชนเร่ือง การพัฒนากลุมเกษตรกรผูเลี้ยง

โคเนื้อบานโนนงาม ตําบลเขวาไร อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2557 
36.  เปนผูตรวจอาน (Reviewers) วารสาร แกนเกษตร จํานวน 3 เร่ือง ป 2557 

37. เปนผูประเมินโครงการวิจัยใหมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 3 เรื่อง ป 2557 
38. เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโทใหนิสิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 1 ครั้ง ป 2557  
39. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) บทความวิจัยในงานประชุมวิชาการเกษตรคร้ังท่ี 16 ท่ีจะลง

ในวารสาร แกนเกษตรฉบับพิเศษ จํานวน 3 เร่ือง ป 2557 

40. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) บทความวิจัยท่ีจะลงในวารสารเกษตรพระวรุณ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 1 เร่ือง ป 2557 



41. เปนวิทยากรเร่ืองการทําอาหารขนใชเองในฟารมโคเน้ือ โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชมชน 

วันท่ี 4 ตุลาคม 2557  

42. เปนผูดําเนินรายการเร่ืองเลาคนเกษตร ซ่ึงเปนรายการบริการวิชาการผานสื่อสังคมออนไลน

ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยี ตอน หญาชุบชีวิต 

43. เปนผูดําเนินรายการเร่ืองเลาคนเกษตร ซ่ึงเปนรายการบริการวิชาการผานสื่อสังคมออนไลน

ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยี ตอน การทําอาหาร TMR หมักจากมันสําปะหลัง 

44. เปนผูประเมินผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย จํานวน  

1 คน 

 45.เปนวิทยากรอบรมเกษตรกรเร่ืองวัตถุดิบอาหารขน ท่ีบานดงนอย ต.กูสันตรัตน อ.นาดูน จ.

มหาสารคาม วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 

 46.เปนวิทยากร อบรมเกษตรกรเร่ืองการทําอาหารผสมสําเร็จรูปแบบหมักจากมันสําปะหลัง ท่ี

เทศบาล ตําบลขม้ิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 

47. เปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณทิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม 

48. เปนผูดําเนินรายการเร่ืองเลาคนเกษตร ซ่ึงเปนรายการบริการวิชาการผานสื่อสังคมออนไลน

ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยี ตอน คนเลี้ยงควายควายเลี้ยงคน 

49. เปนผูดําเนินรายการเร่ืองเลาคนเกษตร ซ่ึงเปนรายการบริการวิชาการผานสื่อสังคมออนไลน

ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยี ตอน ตลาดนัดโคกระบือตลาดหุนของคนรากหญา 

50.เปนผูตรวจอาน (Reviewers) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ SAADC 2015 จํานวน 30 

เร่ือง   

51.เปนผูตรวจอาน (Reviewers) วารสารแกนเกษตร ป 2558 จํานวน 3 เร่ือง   

52. เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโทใหนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 ครั้ง ป 
2558  

53. เปนผูดําเนินรายการเร่ืองเลาคนเกษตร ซ่ึงเปนรายการบริการวิชาการผานสื่อสังคมออนไลน

ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยี ตอน การประกวดโคเน้ือระดับพื้นบาน  

54. ไดรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการแขงขันในโครงการ การแขงขันทักษะทางดานการเกษตร

ของนักศึกษาในประเทศอาเช่ียน ท่ีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ในระหวางวันท่ี 22-24 กันยายน 2558 

55. หัวหนาโครงการบริการวิชาการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชมชนเร่ือง การถายทอดเทคโนโลยีดาน

อาหารสัตวสําหรับเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม มหาสารคาม จํากัด ประจําปงบประมาณ 2558 
56.ไดรับเชิญเปนวิทยากรอบรมเร่ืองการทําอาหารหมัก TMR หรับหรับไกงวง ท่ีชมรมผูเลี้ยงไก

งวง มหาสารคาม วันท่ี 22 ตุลาคม 2558  

57. เปนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําอาหารหมักสําเร็จรูปสําหรับโคเน้ือโคนมไกงวง

และไกพื้นเมือง ในงานเทคโนแฟรคร้ังท่ี 14 เม่ือวันท่ี 10 พย. 2558 

58. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) วารสารเกษตรพระวรุณ  ป 2559 จํานวน 1 เร่ือง   



59. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจําป 2558 ของคระเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม (หลักสูตร วทบ.สัตวศาสตร และหลักสูตร วทม.

เทคโนโลยีการเกษตร) 30 พฤษภาคม 2559 และ 10 มิถุนายน 2559  

60. ผูทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของนายภูวดล บินสุหลง คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี (16 มิถุนายน 2559) 

61. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) งานประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ คร้ังที่ 5 ในวันที่ 28-30

มิถุนายน พ.ศ. 2559 จํานวน 5 เร่ือง   

62. เปนวิทยากรฝกอบรมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนและโคมันที่บานหินปูน หมูที่ 17 ตําบลเขวา

ใหญในวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันทรวิชัยรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ 

62.  อนุกรรมการประเมินการสอน ผูขอกําหนดตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วันที่ 3 กพ. 2559 

63.เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร คณะ

เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 9 กพ. 2560 (นางสาวกนกวรรณ กองพิธี) 

64.เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร คณะ

เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 (นายฉัตรชัย แกวพิลา) 

65. เปนวิทยากรอบรมการใหอาหารไกงวงที่ ตําบลกุดไสจอ อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม วันที่ 9 

กรกฎาคม 2559 

66. เปนวิทยากรอบรมการใหอาหารไกงวงที่ ตําบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม วันที่ 16 

กรกฎาคม 2559 

67.เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบเคาโครงวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยราชฎัฏมหาสารคามวันที่ 8 

กรกฎาคม 2559 

68. กรรมการพัฒนาดานวิชาการ เพื่อตอบสนองตอประชาคมอาเชี่ยน วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ 

หอประชุมหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

69. เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบประมวลความรอบรูนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสัตว

ศาสตร คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 11 ตุลาคม 2559 (นางสาวมธุรส อรังศรี) 

70. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) งานประชุมวิชาการเกษตรคร้ังที่ 18  ในวันที ่23-24 มิถุนายน, 

2559 จํานวน 2 เร่ือง   

71.เปนผูตรวจอาน (Reviewers) วารสารแกนเกษตร จํานวน 2 เร่ือง เดือน กันยายน 2559   

72. เปนผูตรวจอานประเมินเอกสารวิชาการเพื่อขอตําแหนงรองศาสตราจารยของ ผศ.ดร.เสมอใจ 

บุรีนอก สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (พ.ศ. 2559) 



73. เปนผูประเมินการเขาสูตําแหนงวิชาการระดับ ผูชวยศาสตราจารย คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม (พ.ศ. 2559) 

74.กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบนักศึกษาปริญาเอก สาขาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน (11 กุมภาพันธ 2560) 

75.กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบนักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุระนารี (นักศึกษาจากจีน วันท่ี 15 มิถุนายน 2560) 

76. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) วารสารแกนเกษตร จํานวน 5 เร่ือง ป 2560 

77. เปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจอานผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติคร้ัง

ที่ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 3 เร่ือง   

78.วิทยากรบรรยายเร่ืองอาหารและการประกอบสูตรอาหารโคเน้ือ การใชอาหารทองถิ่นเพื่อลด

ตนทุนอาหารโคเน้ือ. ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วว.). ท่ี จ.ยโสธร วันท่ี 21 

กรกฏาคม 2560  

79.ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเลย   เร่ืองการ

พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงไกไขอารมณดี  งบประมาณแผนดิน ประจําป 

2562  

80. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย เร่ืองการใชเย่ือหุมเมล็ดมะมวงหิมพานตเปนอาหาร

สําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

วันท่ี 14 มีนาคม 2560 

81. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางลักษณะความ

คงทนในการใหนมกับลักษณะความสมบูรณพันธุของแมโคนมในประเทศไทย. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม วันท่ี 20 มีนาคม 2560 

82.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ วิพากษ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับปรับปรุง 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม วันท่ี 25 กรกฎาคม 

2560  

83. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในการสอบวิทยานิพนธเร่ือง การประยุกตใชแบคทีเรียโพรไบโอติก

เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงไกกระทง นางสาวจุฑามาศ บัวหอม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 

84. กรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิชาการท่ีนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร ในการประชุม

วิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ คร้ังท่ี 6 วันท่ี 22-23 มิถุนายน 2560 

85. กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนในการขอกําหนดตําแหนง

วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย ของ อ.ดร.วาสนา ศิริแสน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 



86. กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนในการขอกําหนดตําแหนง

วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย ของ อ.ดร.จักรพงษ ชายคง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

87.กรรมการดําเนินงานโครงการหน่ึงหลักสูตร หน่ึงชมชน ประจําปงบประมาณ 2560 โครงการ

พัฒนากลุมผูเลี้ยงไกงวง บานกุดไสจอ ต. กุดไสจอ อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม (ปท่ี 2) 

88. โครงการบริการวิชาการแบบมุงเปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เร่ือง ผลิตไขไกโดย

ชุมชนผูสูงอายุในองคการบริการสวนตําบลเหลาดอกไม ประจําปงบประมาณ 2560  

89. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) งานประชุมวิชาการเกษตรคร้ังที่ 19  ในวันที ่15 ตุลาคม 2560 

จํานวน 1 เร่ือง 

90.  เปนผูตรวจอาน (Reviewers) วารสารแกนเกษตร จํานวน 1 เร่ือง ตุลาคม 2560 

91. กรรมการประกวดไกงวง สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม วันท่ี 27 กุมภาพันธุ 2561 

92. วิทยากรบรรยายเร่ือง อาหารและการทําอาหาร สุกร และอาหารผสมสําเร็จรูปแบบหมัก 

ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วว.). ท่ี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร วันท่ี 21-22 มีนาคม 2560  

93. กรรมการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 17 พฤษภาคม 2561 

94.กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 

พฤษภาคม 2561 

95.กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 

พฤษภาคม 2561 

96. เปนผูตรวจอาน (Reviewers) วารสารแกนเกษตร จํานวน 1 เร่ือง 25 พฤษภาคม 2561 

97. กรรมการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุระนารี วันที่ 

25 มิถุนายน 2561 

98. เปนวิทยากรโครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ ตําบลโนน

แดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 

99.เปนผูทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุรวมกับบริษัทเมิริทไพม

สนับสนุนโดย สวทช กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

100. ผูตรวจอานบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการเกษตรคร้ังที่ 20 ประจําป2562 คณะ

เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 เร่ือง 

101.เปนกองบรรณาธิการวารสารแกนเกษตรตามหนังสือเชิญ ที่ ศธ.0514.3/ว3737 คณะ

เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  

102. คณะกรรมการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562 โครงการเปด

ตํานานภูมิปญญา อาหารอีสานประเภทแกงออม คําสั่งคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 

166/2561 



103. คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมประกวดสัตว งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจําป 2562 ตาม

คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 215/2562 

104.คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คกส.มมส) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 4936/2561 

105. กรรมการความตองการโภชนะโคนมในประเทศไทย ตามคําสั่งกรมปศุสัตวท่ี 692/2561 

106. ประธานกรรมการจัดอบรมการทําอาหารไกพื้นเมืองจากวัตถุดิบในทองถิ่น วันท่ี 15 

มกราคม 2562 ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 198/2561 

107. ประธานกรรมการจัดเสวนาวิชาการเร่ืองไกสวยงามพันธุพื้นเมืองผัสสาหารท่ีควรคาแกการ

อนุรักษ วันท่ี 18 มกราคม 2562 ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ี 200/2561 

108.ผูทรงคุณวุฒิ สอบนักศึกษาปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเม่ือ

วันท่ี 30 พค. 2562  

109. ตรวจอานบทความวิจัยใหกับวารสารวารสารเกษตรพระวรุณตามหนังสือ ท่ีอว

0619.03/4273 20 มิย. 62 

110. ตรวจอานบทความวิจัยใหกับวารสารวารสารเกษตรพระวรุณตามหนังสือ ท่ีอว

0619.03/3700 25 พค. 62 

111. ตรวจอานบทความวิจัยใหกับวารสารวารสารเกษตรพระวรุณตามหนังสือ ท่ีอว

0619.03/4271 20 มิย. 62 

112.ตรวจอานบทความวิจัยใหกับวารสารวารสารแกนเกษตร เลขทะเบียนท่ี 106/62 วันท่ี 20 

สิงหาคม 2562 และเลขทะเบียนท่ี 31/62 วันท่ี 20 มีนาคม 2562 

113. ตรวจอานบทความวิจัยใหกับวารสารวิจัย มข.ฉบับบัณฑิตศึกษา  วันท่ี 3 กค. 2562 

114. ตรวจอานบทความวิจัยใหกับวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เรื่องการใชทางใบ

ปาลมน้ํามันรวมกับกากตะกอนน้ํามันปาลมในอาหารผสมสําเร็จตอสมรรถภาพการใหผลผลิตของแพะขุน
วันท่ี 5 กค. 2562 

115.เปนประธานหองบรรยายในงานประชุมสัตวศาสตรแหงชาติครั้งท่ี 8 ท่ี จ.ภูเก็ต วันท่ี 13 
มิถุนายน 2562 

 

 8.3 งานดานการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน 

    1.  โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาสภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพศผูในฟารมเกษตรกรในเขตพื้นท่ี

จังหวัดมหาสารคามและขอนแกน” 

  สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2542- กันยายน 2543 

  แหลงทุน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2.  โครงการวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของฤดูกาลและลําดับการใหนมตอสมรรถภาพบางประการของ

โคนม” 

  สถานภาพ: ผูรวมโครงการ 



  ระยะเวลา: ตุลาคม 2542- กันยายน 2543 

  แหลงทุน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    3.  โครงการวิจัยเร่ือง “ผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของหญากินนีสีมวงในเขตพื้นท่ีดิน

เค็ม” 

  สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2543- กันยายน 2544 

  แหลงทุน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    4.  โครงการวิจัยเร่ือง “ผลของขนาดการสับของตนขาวโพดหมักตอปริมาณการกินได

ความสามารถในการยอยไดของโภชนะ และการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักของโคเน้ือลูกผสมบราหมัน” 

  สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2544- มิถุนายน 2545 

  แหลงทุน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 5.  โครงการวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคเน้ือในจังหวัดกาฬสินธุ” 

  สถานภาพ: หัวหนาโครงการยอย 

  ระยะเวลา: กรกฏาคม 2544- มิถุนายน 2546 

   แหลงทุน: งบเหลือจายทบวงมหาวิทยาลัย 

 6.  โครงการวิจัยเร่ือง “ผลของระดับโปรตีนท่ีไมถูกยอยสลายตอปริมาณการกินไดอยางอิสระ 

อัตราการเจริญเติบโตและคายูเรียในเลือดของโคนมเพศผูหลังหยานม” 

  สถานภาพ: ผูรวมโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2547- กันยายน 2548 

                แหลงทุน: สถาบันราชฏัฎมหาสาคาม 

     7.  โครงการวิจัยเร่ือง “การประเมินคาทางโภชนะของผลพลอยไดจากการเกษตร 

อุตสาหกรรม และพืชอาหารสัตวในโคนม” 

  สถานภาพ: ผูรวมโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2548- กันยายน 2549 

                แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ 

          8.  โครงการวิจัยเร่ือง “องคประกอบทางเคมีและคุณคาทางโภชนะของอาหารขนเขตรอน” 

  สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: กรกฎาคม 2549- ธันวาคม 2549 

                แหลงทุน: Japan International Research Center for Agricultural Science 

 9. โครงการวิจัยเร่ือง: การใชวัตถุดิบเย่ือใยสูงและใบไมเปนแหลงเย่ือใยในอาหารผสมสําเร็จรูป

สําหรับโคเน้ือ   

               สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: กรกฎาคม 2550- กรกฎาคม 2552 



                แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

                10. โครงการวิจัยเร่ือง การผลิตยีสตจากมันสําปะหลังเพื่อใชเปนแหลงโปรไบโอติกและ

โปรตีนเซลเดียวในอาหารสัตว 

               สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2549- กันยายน 2550 

                แหลงทุน: งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

              11. โครงการวิจัยเร่ือง Protein requirements for growth of Thai-indigenous yearling 

heifers 

               สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: เมษายน 2551- เมษายน 2552 

                แหลงทุน: Japan International Research Center for Agricultural Science  

               12. โครงการวิจัยเร่ือง การเพิ่มคุณคาทางโภชนะของเศษเหลือใชจากโรงงานแปงมัน

สําปะหลังโดยใชเช้ือจุลินทรียจากกระเพาะหมักของสัตวเคี้ยวเอื้องเพื่อใชเปนอาหารของสัตวกระเพาะ

เดี่ยว 

  สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2550-ตุลาคม 2551 

                แหลงทุน: งบแผนดินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 13. โครงการวิจัยเร่ือง การปรับปรุงคุณคาทางโภชนะของมันเสนและเศษเหลือใชจากโรงงาน

แปงมันสําปะหลังโดยใชเช้ือยีสตและแบคทีเรีย 

  สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2550- ตุลาคม 2551 

                แหลงทุน: คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  

 14. โครงการวิจัยเร่ืองผลของการเสริมเศษเหลือจากกระเพาะหมักของโคตอสมรรถนะการ

เจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุน 

  สถานภาพ: ผูรวมโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2550- ตุลาคม 2551 

                แหลงทุน: คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 15. โครงการวิจัยเร่ือง ผลของการใชนํ้าหมักสมุนไพรตอสมรรถนะการผลิตและภูมิคุมกันโรค

ในนกกระทาญี่ปุน 

                สถานภาพ: ผูรวมโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2550- ตุลาคม 2551 

                แหลงทุน: คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  



 16. โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑมันสําปะหลังโปรตีนสูงดวยเทคโนโลยีชีวภาพและ 

การเสริมดวยโปรตีนสกัดเขมขนเพื่อใชเปนอาหารสัตว 
สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2552- ตุลาคม 2553 

                แหลงทุน: งบแผนดินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 17. โครงการวิจัยเร่ือง การเพาะเลี้ยงแหนเปดในบอนํ้าทิ้งของฟารมโคนมเพื่อใชเปนแหลงอาหาร

เสริมโปรตีนสําหรับโคนมสาว 

                 สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2553- ตุลาคม 2554 

                แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 18. โครงการวิจัยเร่ือง การยอมรับไกลูกผสมพื้นเมืองในเขตมหาสารคาม 

                สถานภาพ: ผูรวมโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2554- กันยายน 2555 

                แหลงทุน: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝายเกษตร) 

 19. โครงการวิจัยเร่ือง  การใชประโยชนจากขาวโพดไรสีมวงในอาหารไกเนื้อ 

                สถานภาพ: ผูรวมโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2555- กันยายน 2556 

                แหลงทุน: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

20.โครงการวิจัยเร่ือง     ความสัมพันธุของยีน Cathepsin (CTSB) ตอลักษณะคุณภาพซากในสุกร 

                สถานภาพ: ผูรวมโครงการ 

  ระยะเวลา: ตุลาคม 2555- กันยายน 2556 

                แหลงทุน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

21.โครงการวิจัยเร่ือง       ผลของระดับ Gamma Amino Butyric Acid จากขาวเปลือกงอกในสูตร

อาหารตอสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไกกระทง 
               สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

       ระยะเวลา: ตุลาคม 2555- กันยายน 2556 

                แหลงทุน: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

22.โครงการวิจัยเร่ือง      การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารผสมสําเร็จรูปหมักจากกากมันสําปะหลังเพ่ือ

เปนอาหารแพะเนื้อ  
                 สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

        ระยะเวลา: ตุลาคม 2556- กันยายน 2557 

                 แหลงทุน: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

23. โครงการวิจัยเร่ือง      โครงการประเมินคุณคาทางโภชนะและการยอยไดปรากฏของวัตถุดิบผล

พลอยไดจากขาวและขาวสาลีในไก  



       สถานภาพ: ผูรวมโครงการ 

        ระยะเวลา: เมษายน 2557- เมษายน  2558 

       แหลงทุน:  สวก. 

24. โครงการวิจัยเร่ือง      การใชประโยชนจากกอนเห็ดเหลือท้ิงในอาหารไกเนื้อ  
                 สถานภาพ: ผูรวมโครงการ 
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โรงงานแปงมันสําปะหลังสําหรับเปนอาหารโคเน้ือ 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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            แหลงทุน:  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
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10. ผลงานสรางสรรค 

1. อาหารไกสวยงามตรีบุปผา 

     

 

2. หญาหวานอัดเม็ด MSU Rabbit 

     



3. สมตอนนายฮอยเคน 

 

4. มันสําปะหลังโปรตีนสูงอัดเม็ด 

              



5. ขาวเปลือกสมุนไพรสําหรับไกชน 

     

6.ชาฝางเสนเตยหอมพลัสหวานตักสิลา 

    

 

 

 



7.ชาฝางสมอมหอม 

    

8. หญาหมักมัน 

   

                                                                



9. อาหารผสมสําเร็จรูปแบบหมักสําหรับสัตวเคี้ยวเอ้ือง 

  

                                    

10. อาหารผสมสําเร็จรูปแบบหมักสําหรับสัตวกระเพาะเดี่ยว 

 

             



          

                                 
                


	ตรี
	7.  ประสบการณ์ด้านหลักสูตร
	7.1 ประธานร่างหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
	7.2 ประธานปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทสาขาสัตวศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	7.3 กรรมการวิพากษ์หลักสูตรสูตรปริญญาตรี สาขาการพยาบาลสัตว์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
	7.4 กรรมการวิพากษ์หลักสูตรสูตรปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
	76. Tian, X.Z., P.Paengkoum, S.Paengkoum,  S. Chumpawadee, C.Ban, S.Thongpea. 2019. Purple corn (Zea mays L.) stover silage with abundant anthocyanins transferring anthocyanin composition to the milk and increasing antioxidant status of lactating dair...

