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โครงการววจยบ
ปป 2535

การเลลนของเดดกไทย : ลลกษณะและปปจจลยทดมท อด ทว ธวพล ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากกรมอาชดวศศกษา

ปป 2537
การศศกษากวจกรรมสสาหรลบเดดกและเยาวชนทดจท ดล โดยราชการบรวหารสลวนทนองถวนท : ศศกษาเฉพาะกรณดองคหการบรวหารสลวนจลงหวลดและสจขาภวบาล ( ผผรน วล มโครงการ ) ไดน
รลบทจนจากสสานลกงานคณะกรรมการสลงเสรวมและประสานงานเยาวชนแหลงชาตว
ปป 2547-2551 ศลกยภาพภผมปว ญ
ป ญาไทยดนานการละเลลนพพนพ บนานของเดดก ( หลวหนนาโครงการยลอย ) ไดนรบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.
ปป 2547-2551 ศลกยภาพภผมปว ญ
ป ญาไทยดนานอาหารสวงท ทอ และการละเลลนดดก ( ผผรน วล มโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.
ปป 2552

การบรวหารจลดการโครงการเรดยนลลวงหนนาและทวศทางการจลดการสสาหรลบประเทศไทย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2551-2552 กระบวนการควดและองคหความรผดน าน นหลตถกรรมและของเลลนพพนพ บนานของครผภมผ ปว ญ
ป ญาเพพอท การอนจรกล ษหอยลางยลงท ยพน ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากสสานลกงาน
คณะกรรมการววจยล แหลงชาตว
ปป 2551-2552 การจลดหนลวยการเรดยนรผเน คลพอท นทดตท ามแนวควดเศรษฐกวจพอเพดยงสสาหรลบเดดกและผผปน กครองในชจมชนดนอยโอกาส : กรณดศกศ ษาชจมชนโรงสผบมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรห ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหลงชาตว
ปป 2553

กระบวนการควดและองคหความรผขน องครผภมผ ปว ญ
ป ญาไทยเพพอท การอนจรกล ษหอยลางยลงท ยพน ( ผผรน วล มโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2553
ววจยล มก.

กระบวนการควดและองคหความรผดน าน นหลตถกรรมและของเลลนพพนพ บนานของครผภมผ ปว ญ
ป ญาเพพอท การอนจรกล ษหอยลางยลงท ยพน ( หลวหนนาโครงการยลอย ) ไดนรบล ทจนจากทจนอจดหนจน

ปป 2554-2555 การเลลนพพนพ บนานของเดดกไทยในเขตกรจงเทพมหานคร ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากองคหการ Unesco
ปป 2556

การสลงเสรวมการอลานในเดดกกรจงเทพมหานคร (Book start) ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหลงชาตว

ปป 2556-2557 การพลฒนานวลตกรรมการจลดการเรดยนรผเน พพอท พลฒนาทลกษะการควดของผผเน รดยน ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากสสานลกงานปลลดกระทรวงศศกษาธวการ
ปป 2556-2559 การพลฒนานวลตกรรมการเรดยนรผพน อทพ พลฒนาทลกษะการควดของผนผเรดยนระดลบปฐมวลย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากสสานลกงานคณะกรรมการสลงเสรวมการศศกษา
เอกชน กระทรวงศศกษาธวการ
ปป 2556

การจลดกวจกรรมสลงเสรวมการอลานในเดดกปฐมวลย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากกรจงเทพมหานคร

ปป 2556-2557 การศศกษาเปรดยบเทดยบหลลกสผตรการศศกษาขลนพ พพนพ ฐานระหวลางประเทศไทยกลบสาธารณรลฐประชาธวปไตยประชาชนลาว ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากทจนสลวน
ตลว
ปป 2556-2557 การจลดกวจกรรมสลงเสรวมการอลานในเดดกปฐมวลย ระยะทดท 2 ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากสสานลกวลฒนธรรม กดฬา และการทลองเทดยท ว กรจงเทพมหานคร
ปป 2559
การพลฒนานวลตกรรมสสาหรลบเดดกปฐมวลยของประเทศไทย (นวทานวรรณคดดไทยทดเท หมาะสมสสาหรลบเดดกปฐมวลย) ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากสสานลกงาน
เลขาธวการสภาการศศกษา
ปป 2559-2560 การพลฒนาหลลกสผตรดจษฎดบณ
ล ฑวตสาขาปฐมวลยศศกษา คณะศศกษาศาสตรห มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรห ( ผผรน วล มโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากโครงการพวเศษ สาขาปฐมวลย
ศศกษา
ปป 2560
การปรลบปรจงหลลกสผตรศศกษาศาสตรมหาบลณฑวต สาขาววชาปฐมวลยศศกษา ภาคววชาการศศกษา มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรห ( ผผรน วล มโครงการ ) ไดนรบล ทจนจากโครงการภาค
พวเศษ หลลกสผตรศศกษาศาสตรมหาบลณฑวต สาขาววชาปฐมวลยศศกษา คณะศศกษาศาสตรห มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรห
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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