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โครงการววจยบ
ปป 2535
A Survey on Socio-Economic, Knowledge, Attitude, and Practice of the Villagers in Melon. ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากSouth Pacific
Commision German Biological Control Project
ปป 2535

ววเคราะหนอาชชพอสตสาหกรรมเกษตร ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากกรมอาชชวศศกษา

ปป 2549-2552 การเพวมพ มผลคชาของขผาวโพดโดยใชผกระบวนการววจยพ เชวงปฏวบตพ กว ารแบบมชสวช นรชวม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยพ มก.
ปป 2550-2555 ประสวทธวผลหนชวยการเทชยบโอนประสบการณนอาชชพทชยพ ดศ สมรรถนะสาขางานเทคนวคยานยนตน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากทสนสชวนตพว
ปป 2551

การประเมวนผลการดดาเนวนงานโครงการกองทสนดผแลผผสผ งผ อายสทขพช าดทชพพ งพศ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากกระทรวงการพพฒนาสพงคมและความมพนพ คงของมนสษยน

ปป 2552-2553 การตวดตามและประเมวนผลการดดาเนวนงานของ สท. ตามแผนปฏวบตพ รว าขการ ประจดาปปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในระดพบผลลพพธน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสน
จากสดานพกงานสชงเสรวมสวพสดวภาพและพวทกพ ษนเดดก เยาวชน ผผดผ อผ ยโอกาส และผผสผ งผ อายส
ปป 2553
การประเมวนคสณลพกษณะทชพพ งศ ประสงคนของนพกเรชยนตามโครงการระบบการพพฒนาคสณธรรมในสถานศศกษา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสดานพกบรวหารงานและ
คณะกรรมการสชงเสรวมการศศกษาเอกชน สดานพกงานปลพดกระทรวงศศกษาธวการ
ปป 2553

โครงการพพฒนาคสณธรรมในสถานศศกษา งบประมาณ พ.ศ.2553 ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสดานพกบรวหารงานและคณะกรรมการสชงเสรวมการศศกษาเอกชน

ปป 2553-2554 การตวดตามและประเมวนผลการดดาเนวนงานของ สท. ตามแผนปฏวบตพ รว าชการ ประจดาปปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระดพบผลลพพธน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสน
จากสดานพกงานสชงเสรวมสวพสดวภาพและพวทกพ ษนเดดก เยาวชนผผดผ อผ ยโอกาส และผผสผ งผ อายส
ปป 2554-2555 การตวดตามแลประเมวนผลการดดาเนวนงานของ สท. ตามแผนปฏวบตพ รว าชการ ประจดาปปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระดพบผลลพพธน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสน
จากสดานพกงานสชงเสรวมสวพสดวภาพและพวทกพ ษนเดดก เยาวชน ผผดผ อผ ยโอกาส และผผสผ งผ อายส(สท)
ปป 2555-2556 การตวดตามและประเมวนผลการดดาเนวนงานดผานสตรชและครอบครพว ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสดานพกงานกวจการสตรชและสถาบพนครอบครพว
ปป 2556
บทบาทสตรชกบพ พพนพ ทชทพ างการเมพอง โครงการตวดตามและประเมวนผลการดดาเนวนงานดผานสตรชรและครอบครพว ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสดานพกงานกวจการสตรช
และสถาบพนครอบครพว กระทรวงการพพฒนาสพงคมและความมพนพ คงของมนสษยน
ปป 2556-2557 แบบจดาลองการรพบรผปผ ระโยชนนของระบบประกพนคสณภาพมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากทสนสชวนตพว
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