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โครงการววจยบ
ปป 2554
ยชอม

การศศกษา วลเคราะหยนโยบาย ตลดตามและประเมลนผลนโยบายระหวชางประเทศ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทกนจากสสานวกงานสชงเสรลมวลสาหกลจขนาดกลางและขนาด

ปป 2555-2556 โครงการสสารวจความพศงพอใจของกลกมช ผผถผ อถ ผลประโยชนยรวช ม (skakeholders) ตชอบรลษทว ในพถนพ ทรบท รลการจวงหววดระยอง ชลบกรร และฉะเชลงเทรา ประจสาปป พ.ศ.
2555 ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทกนจากบรลษทว จวดการและพวฒนาทรวพยากรนพาส ภาคตะววนออก จสากวด (มหาชน)
ปป 2555-2556 สสารวจความพศงพอใจของกลกมช ผผถผ อถ ผลประโยชนยรวช ม (Stakeholders) ตชอบรลษทว ในพถนพ ทรบท รลการจวงหววดระยอง ชลบกรแร ละฉะเชลงเทรา ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว
ทกนจากบรลษทว จวดการและพวฒนาทรวพยากรนพาส ภาคตะววนออก จสากวด (มหาชน)
ปป 2556

การประเมลนผลการจวดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2013 ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทกนจากการทชองเทรยท วแหชงประเทศไทย

ปป 2556

โครงการสวมมนาเชลงวลชาการเรถอท งภาพลวกษณยและเอกลวกษณยของสหกรณยไทย ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทกนจากกรมสชงเสรลมสหกรณย

ปป 2556-2557 การพวฒนาการบรลหารจวดการของผผปผ ระกอบการทชองเทรยท วเชลงววฒนธรรมในเสผนทาง R3E เพถอท รองรวบประชาคมเศรษฐกลจอาเซรยน ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทกน
จากสสานวกงานกองทกนสนวบสนกนการวลจยว
ปป 2556-2557 การสสารวจความพศงพอใจของกลกมช ผผถผ อถ ผลประโยชนยรวช ม (stakeholders) ตชอบรลษทว ในพถนพ ทรบท รลการจวงหววดระยอง และฉะเชลงเทรา ประจสาปป พ.ศ.2556 ( หวว
หนผาโครงการ ) ไดผรบว ทกนจากบรลษทว จวดการและพวฒนาทรวพยากรนพาส ภาคตะววนออก จสากวด (มหาชน)
ปป 2557-2558 โครงการประเมลนผลการจวดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2014 ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทกนจากการทชองเทรยท วแหชงประเทศไทย
ปป 2557-2558 โครงการวลจยว พฤตลกรรมและความตผองการของลผกคผากลกมช ธกรกลจ อกตสาหกรรมและหนชวยงานราชการ ประจสาปป 2557 ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทกนจากการไฟฟฟา
นครหลวง
ปป 2557-2559 การบรลหารจวดการธกรกลจนสาเขผาสลนคผาเกษตรจากประเทศไทยของผผนผ าส เขผาสลนคผาเกษตรสาธารณรวฐเกาหลร ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทกนจากสสานวกงานคณะกรรมการ
วลจยว แหชงชาตล
ปป 2558-2559 การสสารวจความตผองการของกลกมช ผผมผ สร วช นไดผสวช นเสรยในพถนพ ทรรท ะยอง ประจสาปป 2558 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทกนจากบรลษทว ปตท. จสากวด (มหาชน)
ปป 2558-2559 โครงการการประเมลนผลการพวฒนาอกตสาหกรรม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทกนจากสสานวกงานเศรษฐกลจอกตสาหกรรม (สศอ.)
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