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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

บรธหารการศศกษา

โครงการววจยบ
ปป 2550

การศศกษารรปแบบการบรธหารงานของโรงเรกยนสาธธตในสพงกพดมหาวธทยาลพยของรพฐ ( หพวหนนาโครงการ ) ไดนรบพ ทรนจากเงธนรายไดนคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย

ปป 2550
การศศกษาสภาพความพรนอมของหนนวยงานความตนองการของนพกเรกยนและผรใน ชนบรธการเพพอพ การพพฒนาหลพกสรตรศศกษาศาสตรบพณฑธต (การจพดการเรกยนรร)น ( หพวหนนา
โครงการ ) ไดนรบพ ทรนจากเงธนรายไดนคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย
ปป 2551
การสการวจความตนองการจกาเปปนของนธสตธ ชพนช ปปทพก 1 คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย วธทยาเขตกกาแพงแสน ( ผรรน วน มโครงการ ) ไดนรบพ
ทรนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2553 การศศกษาสภาพการจพดการศศกษาโรงเรกยนสาธธตแหนงมหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย วธทยาเขตกกาแพงแสน ศรนยยวจธ ยพ และพพฒนาการศศกษา ( ผรรน วน มโครงการ ) ไดนรบพ
ทรนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มก. กพส.
ปป 2555-2556 การประเมธนความตนองการจกาเปปนการประกพนครณภาพภายในคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย ( หพวหนนาโครงการ ) ไดนรบพ ทรนจาก
คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย
ปป 2556-2557 สถานการณยและแนวทางการเรกยนรรเน พพอพ สนงเสรธมการฝฝกอาชกพและปรพบเปลกยพ นอาชกพของแรงงานไทย ( ผรรน วน มโครงการ ) ไดนรบพ ทรนจากสกานพกงานกองทรนสนพบสนรน
การวธจยพ
ปป 2557
โครงการประเมธนประสธทธธภาพสถานกตาก รวจและความเชพอพ มพนพ ของประชาชนตนอการปฏธบตพ งธ านของตการวจ ประจกาปปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( ผรรน วน มโครงการ ) ไดน
รพบทรนจากสกานพกงานตการวจแหนงชาตธ
ปป 2557-2558 รรปแบบการพพฒนาพฤตธกรรมครณธรรมจรธยธรรมของคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย ( ผรรน วน มโครงการ ) ไดนรบพ ทรนจากมหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตธ
- Mayuree Tanomsuk, Bunjob Piromkam, somboon silrungtham, athikiat thongperm, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "ทพศนคตธตอน วธชาชกพครรของนธสตธ คณะศศกษา
ศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย วธทยาเขตกกาแพงแสน", วารสารสรขศศกษา พลศศกษา และสพนทนาการ 38 (2) (2012) 36-48
- athikiat thongperm, ภรมพธ ฒ
พ นย ธนพชญาอธศมยเดช, "การศศกษาความสามารถในการอนานจพบใจความสกาคพญวธชาภาษาไทย โดยชนแบบฝฝกทพกษะ ของนพกเรกยนชพนช มพธยมศศกษาปปทพก 4
โรงเรกยนสาธธตแหนงมหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย วธทยาเขตกกาแพงแสน", วารสารศธลปากรศศกษาศาสตรยวจธ ยพ มหาวธทยาลพยศธลปากร 7 (2) (2015) 307-315
ระดพบนานาชาตธ
- Tussatrin Wannagatesiri, Kulthida Nugultham, Nantarat Kruea - In, athikiat thongperm, "Lesson Learned from the Experiences of Small Schools in
Thailand", Procedia - Social and Behavioral Sciences 141 (-) (2014) 1095 -1100
- Tussatrin Wannagatesiri, Nantarat Kruea - In, Kulthida Nugultham, athikiat thongperm, "Situations and Guidelines for Enhancement of Thai Labors’
Vocational Rehabilitation and Retraining", Procedia - Social and Behavioral Sciences 197 (197) (2015) 1053-1058
- sumit suwan, athikiat thongperm, surin Xoomsai Na Ayudhya, Tussatrin Wannagatesiri, Nantarat Kruea - In, sukhon maneerat, Kulthida Nugultham,
Witat Fakcharoenphol, "Development of Multi-lateral Cooperation for Educational Quality Improvement of Small-Size Schools in Nakhon Pathom
Province", Nurture 9 (1) (2015) 1-8
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดพบชาตธ
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- Mayuree Tanomsuk, Bunjob Piromkam, orawan thongperm, athikiat thongperm, somboon silrungtham, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "The Study of
Educational Management Condition of Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development
Center", การประชรมวธชาการ ครพงช ทกพ 7 มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย วธทยาเขตกกาแพงแสน สาขาศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย (2010)
- Kanitha Chaowatthanakun, Sunti Srisuantang, Weerachat Soopunyo, athikiat thongperm, somboon silrungtham, TOASAK KAWJARATWILAI, Tassanee
Juntiya, Pinda Varasunun, "The Study of Efficiency and Preparedness in Management of Bachelor of Education Program in Learning Management", การ
ประชรมวธชาการแหนงชาตธ มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย วธทยาเขตกกาแพงแสน ครพงช ทกพ 9 (2012)
- athikiat thongperm, Pinda Varasunun, Thongwart Ratcharee, orawan thongperm, "Needs assessment of internal quality assurance in faculty of
Education and Development Sciences, Kasetsart University (Kamphaeng-Saen Campus)", การประชรมวธชาการแหนงชาตธครพงช ทก1พ 0 มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย
วธทยาเขตกกาแพงแสน (2013)
ระดพบนานาชาตธ
- Tussatrin Wannagatesiri, Kulthida Nugultham, Nantarat Kruea - In, athikiat thongperm, "Lesson Learned from the Experiences of Small Schools in
Thailand", 4TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP (2013)
- Tussatrin Wannagatesiri, Nantarat Kruea - In, Kulthida Nugultham, athikiat thongperm, "Situations and Guidelines for Enhancement of Thai Labors’
Vocational Rehabilitation and Retraining", the 7th World Conference on Educational Science (2015)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวพลครณภาพงานวธจยพ ระดพบชมเชย ศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย ประจกาปป 2554 เรพอพ ง "การศศกษาสภาพการจพดการศศกษาโรงเรกยนสาธธตแหนงมหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย
วธทยาเขตกกาแพงแสน ศรนยยวจธ ยพ และพพฒนาการศศกษา" จาก มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย วธทยาเขตกกาแพงแสน
ผลงานวธจยพ นกเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2550 - 6 สธงหาคม 2563
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