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Soil Microbiology

โครงการววจยบ
ปป 2547
โครงการจรดทกาเอกสารการจรดการทรรพยากรดลนเพพอพ การปลยกพพชเศรษฐกลจหลรกตามกลจมช ชจดดลน ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากกรมพรฒนาทพดพ นล กระทรวงเกษตร
และสหกรณย
ปป 2547

โครงการศศกษาคจณภาพปจยป เคมพสาก หรรบใชผในนาขผาว ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสมาคมการคผาปจยป เคมพสาก หรรบใชผในนาขผาว

ปป 2549-2550 การจรดทกาแผนทพแพ ละวลเคราะหยขอผ มยลภาวะการขาดสารไอโอดพนและการเกลดภาวะ Congenital Hypo thyroidism ของทารกแรกเกลดในประเทศไทยปป
พ.ศ.2548 ดผวยระบบสารสนเทศภยมศล าสตรย ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสถาบรนวลจยร วลทยาศาสตรยสาธารณสจข กรมวลทยาศาสตรยการแพทยย
ปป 2546-2551 โครงการวลจยร พรฒนาและถชายทอดเทคโนโลยพเพพอพ การพรฒนาคจณภาพชพวตล ประชาชนในโครงการพระราชดการลสมเดดจพระเทพรรตนราชสจดาฯ สยามบรมราชกจมารพ (
ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยร มก.
ปป 2546-2552 การเกษตรแบบแมชนยกาสกาหรรบการผลลตอผอยในเขตการเกษตรภาคตะวรนตกของประเทศไทย ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยร มก.
ปป 2547-2550 ปปจจรยทพมพ ผพ ลตชอการพรฒนาความเขผมแขดงของธจรกลจชจมชนจรเขผสามพรน อกาเภออยทช อง จรงหวรดสจพรรณบจรพ ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยร มก.
ปป 2548-2551 การถชายทอดเทคโนโลยพการผลลตและควบคจมคจณภาพเมลดดพรนธจใย นระบบเกษตรยรงพ ยพน เกษตรดพทเพ หมาะสม และเกษตรอลนทรพยย ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจาก
ทจนอจดหนจนวลจยร มก.
ปป 2549
การศศกษาประเมลนศรกยภาพเพพอพ การวลจยร และพรฒนาทรรพยากรชพวภาพเชลงเกษตรนลเวศวลทยาเขตกกาแพงแสน สกาหรรบการเรพยนรยแผ ละการทชองเทพยพ ว ( ผยรผ วช มโครงการ )
ไดผรบร ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยร มก.
ปป 2550

การสรผางเครพอขชายการผลลตเมลดดพรนธจขย าผ วชจมชนจรเขผสามพรน อกาเภออยทช อง จรงหวรดสจพรรณบจรพ ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยร มก.

ปป 2548-2552 การศศกษาอลทธลพลของการจรดการดลนและการจรดการธาตจอาหารพพชทพมพ ตพ อช ปรลมาณสารสกาครญในฟฟาทะลายโจร ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยร มก.
ปป 2550-2551 การจรดทกาแผนทพแพ ละวลเคราะหยขอผ มยลภาวะการขาดสารไอโอดพนและการเกลดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกลดในประเทศไทย ปป พ.ศ.
2549 ดผวยระบบสารสนเทศภยมศล าสตรย (GIS&IDD-2549) ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสถาบรนวลจยร วลทยาศาสตรยสาธารณสจข กรมวลทยาศาสตรยการแพทยย
ปป 2551
การใชผประโยชนยวสร ดจเหลพอใชผจากบรลษทร เอสซพจเพ ปเปอรย จกากรด (มหาชน) เพพอพ ประโยชนยทางดผานการเกษตรในเขตภาคตะวรนตกของประเทศไทย ( ผยรผ วช มโครงการ )
ไดผรบร ทจนจากบรลษทร เอสซพจเพ ปเปอรย จกากรด (มหาชน)
ปป 2551

การถชายทอดเทคโนโลยพการจรดการระบบการผลลตพพชครบวงจรเพพอพ การสชงออก ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากกระทรวงวลทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ

ปป 2551
ชจดโครงการสรผางองคยความรยแผ ละพรฒนาดผานอผอย
โครงการยชอยทพพ 3.5 ขผอมยลการใชผปยปจ อลนทรพยเย พพอพ ผสมผสานการจรดการทรรพยากรดลนอยชางยรงพ ยพนในเขตพพนพ ทพกพ ารผลลตอผอย ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสกานรกงานคณะกรรมการ
อผอยและนพาก ตาลทราย กระทรวงอจตสาหกรรม
ปป 2551-2552 การจรดทกาแผนทพแพ ละวลเคราะหยขอผ มยลภาวะการขาดสารไอโอดพนและการเกลดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกลดในประเทศไทย ปป
พ.ศ.2550 ดผวยระบบสารสนเทศภยมศล าสตรย (GIS&IDD_2550) ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสถาบรนวลจยร วลทยาศาสตรยสาธารณสจข กรมวลทยาศาสตรยการแพทยย
ปป 2551

การจรดการดลนและปจยป เคมพเพพอพ ยกระดรบการผลลตมรนสกาปะหลรงในภยมภล าคตะวรนตกของประเทศไทย ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยร มก.

ปป 2551-2554 การเกษตรแบบแมชนยกาสกาหรรบการผลลตอผอยในชจดดลนกกาแพงแสนในระดรบแปลงเกษตรกร ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยร มก.
ปป 2551-2552 การสชงเสรลมและพรฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกลจพอเพพยงภายใตผการมพสวช นรชวมของชจมชนเขตพพนพ ทพตพ าก บลกรรบใหญช อกาเภอบผานโปปง จรงหวรดราชบจรพ ( หรว
หนผาโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสกานรกงานวลทยาเขตกกาแพงแสน มหาวลทยาลรยเกษตรศาสตรย
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ปป 2552-2553 การจรดการใบอผอยเพพอพ ปรรบปรจงคจณภาพของดลนในไรชออผ ย ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสกานรกงานคณะกรรมการอผอยและนพาก ตาลทราย กระทรวง
อจตสาหกรรม
ปป 2552-2553 การจรดทกาแผนทพแพ ละวลเคราะหยขอผ มยลภาวะการขาดสารไอโอดพนและการเกลดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกลดในประเทศไทย ปป
พ.ศ.2551 ดผวยระบบสารสนเทศภยมศล าสตรย (GIS&IDD_2551) ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสถาบรนวลจยร วลทยาศาสตรยสาธารณสจข กรมวลทยาศาสตรยการแพทยย
ปป 2552-2553 การใชผปยปจ อลนทรพยแย ละวรสดจเหลพอทลงพ เพพอกช ารจรดการทรรพยากรดลนอยชางยรงพ ยพนสกาหรรบการผลลตอผอย ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสกานรกงานคณะกรรมการอผอย
และนพาก ตาลทราย กระทรวงอจตสาหกรรม
ปป 2552-2553 โครงการพรฒนาชจมชนเศรษฐกลจพอเพพยง โดยวลทยาเขตกกาแพงแสน ภายใตผการมพสวช นรชวมของชจมชน ตกาบลกรรบใหญช อกาเภอบผานโปปง จรงหวรดราชบจรพ ( หรวหนผา
โครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสกานรกวลทยาเขตกกาแพงแสน มหาวลทยาลรยเกษตรศาสตรย วลทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2553
การถชายทอดเทคโนโลยพการจรดการหลรงการเกดบเกพยพ วผลลตผลพพชสวนเพพอพ ยพดอายจการเกดบรรกษาและเพพอพ การสชงออก ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากกระทรวงวลทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยพ
ปป 2554-2555 การวลเคราะหยขอผ มยลภาวะการขาดสารไอโอดพนและการเกลดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกลดในประเทศไทย ปป พ.ศ.2553 ( ผยรผ วช มโครงการ
) ไดผรบร ทจนจากกรมวลทยาศาสตรยการแพทยย
ปป 2555

โครงการจรดทกายจทธศาสตรยการวลจยร รายประเดดนดผานอผอยและนพาก ตาลทราย ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากสกานรกงานคณะกรรมการวลจยร แหชงชาตล

ปป 2555
โครงการวลเคราะหยขอผ มยลภาวะการขาดสารไอโอดพนและการเกลดภาวะ พรชองไทรอยดยฮอรยโมนแตชกาก เนลดของทารกแรกเกลดในประเทศไทย ปปพ.ศ.2554 ( ผยรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบร ทจนจากกรมวลทยาศาสตรยการแพทยย กระทรวงสาธารณสจข
ปป 2559-2561 การแยกและครดเลพอกแบคทพเรพยผลลตเอนไซมยเซลลยเลสเพพอพ การผลลตเซลยโลซลกเอทานอล ( ผยรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยร มก.
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