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ทสนจากบรณฑวตววทยาลรย มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรน
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ร นธรรมการเรรยนรผภผ าษาอรงกฤษของผผเผ รรยนระดรบมรธยมศศกษาเพรอท การเขผาสผปว ระชาคมอาเซรยนโดยผวานการมรสวว นรววมของผผบผ รวหารการศศกษา ( ผผผ
รววมโครงการ ) ไดผรบร ทสนจากสสานรกงานกองทสนสนรบสนสนการววจยร
ปป 2557-2558 รผปแบบการพรฒนาการนวเทศการศศกษาของศศกษานวเทศกนโดยใชผกระบวนการ Coaching และ Mentoring ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทสนจากเงวนรายไดผ
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การตวดตามและประเมวนผลการจรดการศศกษาเรรยนรววมหลรกสผตรอาชรวศศกษาและมรธยมศศกษาตอนปลาย (ทววศกศ ษา) ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบร ทสนจากสสานรกงานเลขา
ธวกรสภาการศศกษา
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โครงการการตวดตามผลและประเมวนผลการจรดการศศกษาเรรยนรววม หลรกสผตรอาชรวศศกษาและมรธยมศศกษาตอนปลาย (ทววศกศ ษา) ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบร ทสนจากสสานรก
งานงานเลขาธวการสภาการศศกษา
ปป 2560-2562 การนสาแนวทางการสรผางวรฒนธรรมการเรรยนรผรภาษาอรงกฤษของนรกเรรยนระดรบมรธยมศศกษาตอนตผนไปใชผในสถานศศกษา จรงหวรดกรสงเทพมหานคร ( ผผรผ วว มโครงการ
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