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โครงการววจยบ
ปป 2555-2556 กจรพลฒนจนวลตกรรมสชงเสรกมสมรรถนะครผในกจรจลดกจรเรยยนรผผ ( ผผรผ วช มโครงกจร ) ไดผรบล ทกนจจกสจจนลกงจนคณะกรรมกจรวกจยล แหชงชจตก (วช.)
ปป 2555-2556 กจรพลฒนจระบบกจรเรยยนกจรสอนเพสอส สรผจงสมรรถนะดผจนเทคโนโลยยกจรศศกษจในกจรประกอบวกชจชยพครผของนกสตก ครผ ( หลวหนผจโครงกจรยชอย ) ไดผรบล ทกนจจก
สจจนลกงจนคณะกรรมกจรวกจยล แหชงชจตก (วช.)
ปป 2557-2558 กจรสจจรวจกจรใชผ MOOCs ในสถจบลนอกดมศศกษจของไทย ( ผผรผ วช มโครงกจร ) ไดผรบล ทกนจจกสจจนลกงจนคณะกรรมกจรกจรอกดมศศกษจ
ปป 2558-2559 กจรเปรยยบเทยยบผลสลมฤทธกทธ จงกจรเรยยนจจกกจรเรยยนรผบผ นควจมทผจทจยของนลกเรยยนชลนช มลธยมศศกษจปปทสย 3 ทยมส คย วจมพรผอมในกจรเรยยนรผโผ ดยชยนช จจ ตนเองแตกตชจง
กลน ( หลวหนผจโครงกจร ) ไดผรบล ทกนจจกทกนสชวนตลว
ปป 2558-2559 ควจมคกดเหหนของคณกเกยยส วกลบกจรใชผบรกกจรสสอส สลงคมของนลกเรยยน ( หลวหนผจโครงกจร ) ไดผรบล ทกนจจกทกนสชวนตลว
ปป 2560-2561 กจรพลฒนจกรอบสมรรถนะดกจตก อลของบลณฑกตไทย ( หลวหนผจโครงกจร ) ไดผรบล ทกนจจกสจจนลกงจนคณะกรรมกจรกจรอกดมศศกษจ (สกอ.)
ปป 2560-2561 โครงกจรศศกษจเพสอส จลดทจจกระบวนกจรในกจรพลฒนจและบลงคลบใชผมจตรฐจนคกณภจพโรงเรยยนสอนขลบรถเอกชน ( ผผรผ วช มโครงกจร ) ไดผรบล ทกนจจกกรมกจรขนสชง
ทจงบก
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