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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2551
ผลของการเรรยนรผเผ พพอพ การสพอพ สารภาษาอมงกฤษในฐานะภาษานานาชาตรจาการดผภาพยนตรยและแสดงบทบาทสมมอตเร พพอพ พมฒนาศมกยภาพในการสพอพ สารระหวชาง
วมฒนธรรมของนรสตร ในระดมบออดมศศกษา ( หมวหนผาโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากทอนออดหนอนวรจยม มก.
ปป 2551-2552 การศศกษารผปแบบภาษาอมงกฤษทรใพ ชผในการสพอพ สารดผานการพผดและการเขรยนในบรรบทของภาษาอมงกฤษเปปนภาษาสากลในประเทศไทยและแรงจผงใจในการเรรยน
ภาษาอมงกฤษของนรสตร ระดมบมหาวรทยาลมย
( หมวหนผาโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากคณะศรลปศาสตรยและวรทยาศาสตรย มหาวรทยาลมยเกษตรศาสตรย วรทยาเขตกดาแพงแสน
ปป 2553-2554 การสดารวจขผอมผล และพมฒนาฐานขผอมผลการวรจยม และพมฒนาวรทยาศาสตรย เทคโนโลยรและนวมตกรรมของออตสาหกรรมในพพนต ทรภพ าคตะวมนตกของประเทศไทย ( หมว
หนผาโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากสดานมกงานคณะกรรมการนโยบายวรทยาศาสตรย เทคโนโลยรและนวมตกรรมแหชงชาตร
ปป 2558
การสดารวจทมศนคตรของผผทผ เพร กรยพ วขผองตชอคอณภาพรายการโทรทมศนยภายใตผการกดากมบดผแลของ กสทช. ( หมวหนผาโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากสดานมกงานคณะกรรมการ
กรจการกระจายเสรยง กรจการโทรทมศนยและกรจการโทรคมนาคมแหชงชาตร (สดานมกงาน กสทช.)
ปป 2558-2559 การพมฒนาการทชองเทรยพ วทางทะเลในฝฝงฝ อชาวไทย โดยเครพอพ งบรนทะเล ( หมวหนผาโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากสดานมกงานกองทอนสนมบสนอนการวรจยม (สกว.)
ปป 2561-2562 การพมฒนาพฤตรกรรมนมกทชองเทรยพ วสรเขรยวและการปรมบตมวของชอมชนเพพอพ ธดารงคอณภาพแหลชงทชองเทรยพ วเทรยพ วเชรงเกษตร กรณรศกศ ษา อ. คลองมหาสวมสดรด จมงหวมด
นครปฐม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากรายไดผคณะศรลปศาสตรยและวรทยาศาสตรย รชวมกมบทอนออดหนอนวรจยม มหาวรทยาลมยเกษตรศาสตรย
ปป 2561
การพมฒนากรจกรรมการทชองเทรยพ วสดาหรมบผผสผ งผ อายอโดยการมรสวช นรชวมของชอมชน : กรณรศกศ ษา ชอมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อดาเภอบางเลน จมงหวมดนครปฐม ( ผผผ
รชวมโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากทอนออดหนอนวรจยม มก.
ปป 2561
การพมฒนาสพอพ ประชาสมมพมนธยเพพอพ สชงเสรรมการทชองเทรยพ วชอมชนแบบมรสวช นรชวม กรณรศกศ ษา การทชองเทรยพ วเชรงประวมตศร าสตรย อดาเภอกดาแพงแสน จมงหวมดนครปฐม ( ผผผ
รชวมโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากทอนออดหนอนวรจยม มก.
ปป 2561
แนวทางการสรผางมผลคชาเพรมพ ในกระบวนการดดาเนรนธอรกรจโรงแรมขนาดเลลกเพพอพ รองรมบการเขผาสผสช งม คมผผสผ งผ อายอโดยสมบผรณยในจมงหวมดสอโขทมย และจมงหวมดพระนครศรร
อยอธยา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากทอนออดหนอนวรจยม มก.
ปป 2561-2562 การพมฒนากรจกรรมการทชองเทรยพ วสดาหรมบผผสผ งผ อายอโดยการมรสวช นรชวมของชอมชน : กรณรศกศ ษา ชอมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อดาเภอบางเลน จมงหวมดนครปฐม (
ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากคณะศรลปศาสตรยและวรทยาศาสตรย
ปป 2562-2564 แนวทางการพมฒนาการบรรหารจมดการธอรกรจโรงแรมขนาดเลลกสผวช สร าหกรจทรขพ บม เคลพอพ นดผวยนวมตกรรมในพพนต ทรเพ ขตพมฒนาเศรษฐกรจพรเศษภาคตะวมนออก ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบม ทอนจากสดานมกงานวรทยาเขตกดาแพงแสน กองบรรหารการวรจยม และบรรการวรชาการ
ปป 2563-2564 การใชผภาษาอมงกฤษเพพอพ การพมฒนาการทชองเทรยพ วเชรงสรผางสรรคยอยชางมรเอกลมกษณยวถร ทร อผ งถรนพ ในอดาเภอโซชพสร ยม จมงหวมดบศงกาฬ ( หมวหนผาโครงการ ) ไดผรบม ทอนจาก
สดานมกงานการวรจยม แหชงชาตร (วช.)
ปป 2563-2564 นวมตกรรมการทชองเทรยพ วเชรงเกษตรในบรรบทของความปกตรใหมชหลมงจากการแพรชระบาดของเชพอต ไวรมสโควรด19 ( หมวหนผาโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากสดานมกงานการ
วรจยม แหชงชาตร (วช.)
ปป 2563
การประสานความรชวมมพอของชอมชน ภาครมฐ และภาคเอกชน เพพอพ เตรรยมความพรผอมเยาวชนเขผาสผอช าชรพธอรกรจการบรนในพพนต ทรสพ นามบรนใหมชจงม หวมดนครปฐม ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบม ทอนจากทอนออดหนอนวรจยม มก.
ปป 2563
แนวทางการจมดการการทชองเทรยพ วโดยชอมชนอยชางยมงพ ยพนกรณรศกศ ษาชอมชนปลมกไมผลาย อดาเภอกดาแพงแสน จมงหวมดนครปฐม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากทอนออด
หนอนวรจยม มก.
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ปป 2563
แนวทางการจมดการการทชองเทรยพ วทรเพ ปปนปกตรใหมช (New Normal) เพพอพ ใหผเปปนการทชองเทรยพ วอยชางยมงพ ยพนของหมผบช าผ นอรตอช ง ตดาบลปปลอล ก อดาเภอทองผาภผมร จมงหวมด
กาญจนบอรร ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากทอนออดหนอนวรจยม มก.
ปป 2564
มก.

การทชองเทรยพ วตามเสผนทางทชองเทรยพ วรรมนตาด : ความสมมพมนธยเชรงสาเหตอของแหลชงทชองเทรยพ วจมงหวมดพระนครศรรอยอธยา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากทอนออดหนอนวรจยม

ปป 2564
วรจยม มก.

การศศกษาภาพลมกษณยการทชองเทรยพ วแบบไลฟฟสไตลยของนมกทชองเทรยพ วชาวไทย กรณรศกศ ษาพพนต ทรเพ จรรญกรองและเยาวราช ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2564-2565 การจมดการธอรกรจรผานอาหารรรมทาง หลมงวรกฤตรโควรด-19 จบลง ในเขตกรองเทพมหานคร ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบม ทอนจากมหาวรทยาลมยเกษตรศาสตรย วรทยาเขต
กดาแพงแสน
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