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โครงการววจยบ
ปป 2550

การศศกษาปปจจจยทรมท ผร ลตวอการยอมรจบผลภตภจณฑยวสภ าหกภจชนมชน ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทนนจากสทานจกงานคณะกรรมการวภจยจ แหวงชาตภ
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การวภเคราะหยความตนองการและความสนใจของผผปน ระกอบการอนตสาหกรรมไมนและเครรอท งเรรอนในการพจฒนาขรดความสามารถดนานเทคโนโลยรการผลภตเพรอท เพภมท
ศจกยภาพการแขวงขจนบรภษทจ ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทนนจากสทานจกงานพจฒนาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหวงชาตภ
ปป 2551-2552 การศศกษาการเปปนองคยการเพภอท การเรรยนรผใน นอนตสาหกรรมรถยนตย (เฟส 2) ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดนรบจ ทนนจากสทานจกงานกองทนนสนจบสนนนการวภจยจ
ปป 2552-2553 องคยความรผเน กรยท วกจบตราผลภตภจณฑยของมผลนภธโภ ครงการหลวง ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทนนจากสถาบจนวภจยจ และพจฒนาพรนพ ทรสท งผ (องคยการมหาชน)
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มนมมองลผกคนาทรมท ตร อว ผลภตภจณฑยวสภ าหกภจชนมชน ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนวภจยจ มก.

ปป 2561-2562 รผปแบบการดทาเนภนชรวตภ ของคนไทยยนคเจนวายทรเท กรยท วขนองกจบอาหาร ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดนรบจ ทนนจากเงภนรายไดนคณะบรภหารธนรกภจ มหาวภทยาลจยเกษตรศาสตรย
ปป 2561-2563 อภทธภพลกทากจบของวจฒนธรรมความรววมมรอตวอความรววมมรอในหววงโซวอปน ทานทรมท ตร อว ความไดนเปรรยบเชภงแขวงขจน: โมเดลเชภงแนวคภด ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดนรบจ ทนนจาก
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ปป 2562-2563 ความฉลาดทางอารมณยของบนคคลากรสาธารณสนข:คนณควาทรสท าท คจญของการปฏภบตจ กภ ารงานบรภการ ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดนรบจ ทนนจากภาคการจจดการการผลภต
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