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โครงการววจยบ
ปป 2551
การศศกษาตพดตามการประยสกตตใชชความรรกช ารฝฝกอบรมในโครงการพรฒนาบสคลากรทชองถพนพ ของมหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรต ( ผรรช วส มโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากสสานรกสสง
เสรพมและฝฝกอบรม กสาแพงแสน
ปป 2553-2555 การศศกษาผลการดสาเนพนงานโครงการโรงเรรยนบสตรเกษตรกรสรกส ารจรดการศศกษาตามอรธยาศรย ( ผรรช วส มโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากมรลนพธมพ หาวพทยาลรยเกษตรศาสตรต
กองทสนระเบรยบ คสณะเกษม
ปป 2554-2555 การศศกษาความตชองการองคตความรรช สรกส ารพรฒนาในการจรดกพจกรรมการเรรยนรรช ของอสทยานการอาชรพชรยพรฒนา จรงหวรดนครปฐม ( ผรรช วส มโครงการ ) ไดชรบร ทสน
จากอสทยานการอาชรพชรยพรฒนา จรงหวรดนครปฐม
ปป 2555
โครงการเสรพมสรชางความรรเช พพอพ พรฒนาคสณภาพชรวตพ ขชาราชการ (โครงการชรวตพ ดรชวร พร อเพรยง) ครรงร ทรพ 2 ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากสสานรกงานคณะกรรมการขชา
ราชการพลเรพอน
ปป 2557
ยาง

การสสารวจความพศงพอใจของสสานรกงานกองทสนสงเคราะหตการทสาสวนยาง ประจสาปป 2557 ( ผรรช วส มโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากสสานรกงานกองทสนสงเคราะหตการทสาสวน

ปป 2557
สถานการณตและแนวทางการพรฒนาโรงสรขาช วชสมชนอสาเภอกสาแพงแสน ภายใตชโครงการตชนแบบการพรฒนาชาวนาและการผลพตขชาวไทยครบวงจรสรคส วามยรงพ ยพน
มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรต วพทยาเขตกสาแพงแสน (โมเดลขชาวกสาแพงแสน) ( ผรรช วส มโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากสสานรกสสงเสรพมและฝฝกอบรม กสาแพงแสน
ปป 2557-2559 การจรดการความรรแช ละการถสายทอดเทคโนโลยรภายใตชโครงการตชนแบบการพรฒนาชาวนาและการผลพตขชาวไทยครบวงจรสสสความยรงพ ยพน สรชส าวนาตชนแบบในพพนร ทรพ 9
บวร ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากสสานรกงานคณะกรรมการวพจยร แหสงชาตพ
ปป 2558
การจรดการความรรแช ละการถสายทอดเทคโนโลยรภายใตชโครงการตชนแบบการพรฒนาชาวนาและการผลพตขชาวไทยครบวงจรสรคส วามยรงพ ยพน มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรต
วพทยาเขตกสาแพงแสน (โมเดลขชาวกสาแพงแสน) สรชส าวนาตชนแบบในพพนร ทรพ 9 บวร ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากสสานรกงานคณะกรรมการวพจยร แหสงชาตพ
ปป 2558
ทสาสวนยาง

โครงการสสารวจความพศงพอใจของสสานรกงานกองทสนสงเคราะหตการทสาสวนยางประจสาปป 2558 ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากสสานรกงานกองทสนสงเคราะหตการ

ปป 2557-2558 การถสายทอดเทคโนโลยรการใชชเมลลดขชาวเปลพอกในการผลพตหรวเชพอร เหลดเศรษฐกพจ ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากกระทรวงวพทยาศาสตรตและเทคโนโลยร
ปป 2557-2558 โครงการตชนแบบการพรฒนาชาวนาและการผลพตขชาวไทยครบวงจรสรคส วามยรงพ ยพน มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรต วพทยาเขตกสาแพงแสน (โมเดลขชาวกสาแพงแสน) ( หรว
หนชาโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากเงพนรายไดชสวส นกลางมหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรต ปป 2558
ปป 2560
กพจกรรมการสรชางและพรฒนาเกษตรกร ผรปช ระกอบการ และเจชาหนชาทรผพ ปชร ฏพบตร งพ านดชานการผลพต การแปรรรป และการตลาดสพนคชาการเกษตร ( หรวหนชาโครงการ ) ไดช
รรบทสนจากทสนอสดหนสนวพจยร มก.
ปป 2561-2562 การจรดการความรชสเพพอพ การถสายทอดเทคโนโลยรการผลพตขชาวปปนป เกษตรและการปลรกพพชหลรงนา ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทสนจากสสานรกงานคณะกรรมการวพจยร
แหสงชาตพ
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