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การฝึกอบรมฝีมือแรงงานกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2561
4) โครงการจัดทาการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2560
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
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แข่งขันของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ” โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.
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