ประกาศสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายชุมชนและสังคม

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตาแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”
ตามประกาศสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. เรื่องรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจาปี 2560
“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตาแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่า นมานั้น สกว.ได้รับข้อเสนอ
โครงการรวมทั้งสิ้น 269 โครงการ
บัดนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรีย บร้อยแล้ ว จึงขอประกาศรายชื่อและโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่ าว ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรกและมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนประจาปีงบประมาณ 2560
หลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม
ประกอบด้วย
1) โครงการที่เสนอขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
จานวน 8 โครงการ
2) โครงการที่เสนอขอทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
จานวน 6 โครงการ
โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย 1
2. โครงการที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม
จานวน 44 โครงการ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย 2
3. โครงการพัฒนาการเขียนบทความเชิงพื้นที่ จะประกาศให้ทราบภายในเดือน มีนาคม 2560
** ให้หัวหน้าโครงการยืนยันการใช้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560
ตามเอกสารแนบท้าย 3 ทั้งนี้ สกว. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 2 คืนและ
ค่าอาหารระหว่างการประชุม **
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เอกสารแนบท้าย 1
ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรกและมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนประจาปีงบประมาณ 2560
1) โครงการที่เสนอขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (จานวน 8 โครงการ)
ที่
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
โครงการ
ดร. จิตติมา ดารงวัฒนะ การจัดการความรู้ด้านกระบวนการ
วางแผนพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาศูนย์การ
เรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย ต.กรุงชิง อ.นบพิตา
จ.นครศรีธรรมราช
ดร. ฐิติมา นรโภค
การลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อในจังหวัด
กาฬสินธุ์
ดร. รักชนก ชานาญ
ตลาดชุมชน: การสร้างความหลากหลายใน
มาก
การดารงชีพทางเศรษฐกิจ ของ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น
ดร. รุ่งรวี จิตภัคดี
แนวทางยกระดับพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่
การพัฒนาอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน:"ต้น
จาก"ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดร. วนิดา เพ็ชร์ลมุล
การผลิตและการประยุกต์ใช้ เชื้อราบิวเวอ
เรียจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ดร. ศิรดา นวลประดิษฐ์ การพัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคนิคบัญชี
บริหารและระบบบัญชีต้นทุนของวิสาหกิจ
ชุมชนผูผลิตและแปรรูปข้าวสังข์หยด
พัทลุง บ้านเขากลาง อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
ดร. อรุณี กาสยานนท์ ถอดแบบความสาเร็จของชุมชนสู่บทเรียน
การจัดการกองทุนขยะเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก:โรงเรียนบ้านพลายชุม
พล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ดร. เอนก นรสาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อครามคุณภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและช่องทางการ
จาหน่าย กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าคราม
ธรรมชาติ บ้านโนนสะอาด อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
2

สังกัด/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนครพนม

เอกสารแนบท้าย 1 (ต่อ)
2) โครงการที่เสนอขอทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (จานวน 6 โครงการ)
ที่ ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
1. ผศ.
จารินี ม้าแก้ว

2.

ผศ.ดร. บรรจง บุญชม

3.

ผศ.

4.

รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์

5.

ผศ.

รัตนา เวทย์
ประสิทธิ์

6.

ดร.

สัญญา ควรคิด

มาโนช ริทินโย

โครงการ
รูปแบบการบริหารจัดการระบบการผลิต
ข้าวเม่าแบบบูรณาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน
ข้าวเม่า อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจาก
เปลือกหอยและเปลือกไข่
การพัฒนานวัตกรรมสาหรับกระบวนการ
เตรียมเส้นไหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการสาหรับ
Young Smart Farmer
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การพัฒนาและศึกษากรอบการประเมิน
คุณภาพเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ภูเก็ต
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยระบบ
เกษตรแม่นยาสูง
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สังกัด/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เอกสารแนบท้าย 2
1. โครงการที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม
จานวน 44 โครงการ
ที่
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
1. ดร.
กลางใจ แสงวิจิตร

โครงการ
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
อย่างยั่งยืน : กรณีการจัดการหนี้สิน
ส่วนบุคคล
แผนที่เส้นทางภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม

สังกัด/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.

อ.ดร.

กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์

3.

รศ.ดร.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

4.

อ.ดร.

5.

อ.ดร.

6.

อ.ดร.

7.

ผศ.ดร.

จรัณธร บุญญานุภาพ การสร้างความยั่งยืนของระบบ
เกษตรกรรมต้นแบบบริเวณแหล่งต้น
น้าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
จิระชัย ยมเกิด
การพัฒนาศักยภาพชุมชนมิติด้านการ
จัดการทรัพยากรป่าต้นน้าเพื่อการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองคอง อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
จิระศักดิ์ สาระรัตน์ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
ในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”
ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ การสารวจความหลากหลายของสัตว์
สะเทินน้าสะเทินบกเพื่อพัฒนาเป็น
สัตว์เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่สูง อ.ดอย
สะเก็ต จ.เชียงใหม่
ฉันท์ทิพ สกุล
ชุดหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์
เขมฤทัย
เบื้องต้นจากยางธรรมชาติ

8.

อ.ดร.

ไฉน น้อยแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ส้ม
ซ่าเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

ที่
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
9. ดร.
ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์

10. ผศ.ดร.

ชัยรัตน์ จุสปาโล

11. อ.

ซากี นิเซ็ง

12. ดร.

ณัฐณภรณ์ เอกนรา
จินดาวัฒน์

13. ดร.

ดารารัตน์ ธาตุรักษ์

14. รศ.ดร.

เดชา วิวัฒน์วิทยา

15. รศ.ดร.

ต้นข้าว ปาณินท์

16. ดร.

ตีรณรรถ ศรีสุนนท์

โครงการ
การพัฒนาวัสดุเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ชเพื่อใช้เป็นบรรจุอาหาร
ประเภทใช้ ครั้งเดียวเพื่อทดแทนการ
ใช้โฟมในพื้นที่จังหวัดระยอง
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่หมู่เกาะ
สาหร่าย ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอ
เมือง จังหวัดสตูล
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ประมงในตาบลบางปู
อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีอย่าง
ครบวงจรด้วยกลไกชะรีอะห์
แนวทางการส่งเสริมอาชีพและ
อนุรักษ์กุ้งฝอย ในเขต อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
การจัดการการผลิตเพื่อความคุ้มค่า
พัฒนาศักยภาพและ ความสามารถ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนถั่วเหลืองทรงเครื่อง
บ้านกิ่วมื่น ตาบลมะกอก อาเภอป่า
ซาง จังหวัดลาพูน
การเลี้ยงมดแดงเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนรอบบริเวณสถานีฝึกนิสิต
วน
การฟื้นฟูเมืองหลังสวน ชุมพร:แนว
ทางการอนุรักษ์และปรุบปรุง
สภาพแวดล้อมมรดกสถาปัตยกรรม
สาหรับการค้าขายและการอยู่อาศัย
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการ
คงอยู่ของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
และการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
อนาคต
อิทธิพลของการขยายตัวของเมืองต่อ
การผลิตหอยแครง บริเวณคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม
5

สังกัด/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ลาปาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์

ที่
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
17. ดร.
ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง
18. อ.

เทพ เกื้อทวีกุล

19. อ.ดร.

ธารารัตน์ แก้ว
กระจ่าง

20. อ.ดร.

ธีร์ เชาวนนท์ปัญญา

21. ดร.

นิรมล จันทรชาติ

22. ดร.

บาจรีย์ ฉัตรทอง

23. ผศ.ดร.

ปรียาพร เกิดฤทธิ์

24. ผศ.ดร.

ปิติ สันหีม

25. ผศ.ดร.

พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี

26. อ.ดร.

พลากร บุญใส

โครงการ
การพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ.สตูล เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน
การออกแบบและพัฒนาระบบการให้
น้าสาหรับมันสาปะหลังพลังงาน
แสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟ
นด้วยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เกษตรกรในตาบลคลองลานพัฒนา
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
การใช้ประโยชน์เห็ดเสม็ด (Boletus
griseipurpureus Corner) ของ
ชุมชนท้องถิ่น บริเวณสถานีวิจัยวน
ศาสตร์พังงา อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา
การพัฒนาสังกะสีอาโนดเพื่อชุมชน
ชาวเรือและประมงบ้านน้าเชียว
จ.ตราด : การศึกษาประสิทธิภาพใน
การป้องกันการกัดกร่อน
การประยุกต์ใช้สารยับยั้งจาก
ธรรมชาติในการชะลอปฏิกิริยาการ
เกิดสีน้าตาลของข่า
การพัฒนารังเลี้ยงชันโรงให้เหมาะสม
สาหรับการผลิตน้าผึ้งในเชิงการค้า

สังกัด/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การพัฒนาสิารเคลือบผิวเชลแล็ก
ธรรมชาติสาหรับผลไม้เศรษฐกิจ
ตระกูลส้ม
การผลิตกาวลาเท็กซ์จากน้ามันยาง
ธรรมชาติเชิงวิสาหกิจชุมชน

มหาวิทยาลัยมหิดล

การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจาก
เศษวัสดุหัวมันเทศเพื่อใช้ในชุมชน
บ้านทับน้า
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟองน้า
ยางพาราเพื่อการค้าของสหกรณ์
การเกษตรบ้านแพรกหาจากัด
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัย ราชภัฎ
กาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต ศรีราชา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ที่
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
27. ดร.
ภัทราวดี ศรีมีเทียน
28. ผศ.

29. ดร.
30. อ.

31. อ.

32. อ.ดร.

33. ดร.

34. ผศ.ดร.

25. อ.ดร.

โครงการ
การเพาะเลี้ยงปูทะเล จังหวัด
นราธิวาส
ยะโก๊ะ ขาเร็มกาเบะ การสร้าางต้นทุนด้านพลังงานและ
เกษตรอินทรีย์ จากของเสียชุมชน
ผลิตข้าวเกรียบปลา(กรือโป๊ะอีแก)ใน
ชุมชนบ้านดาโต๊ะ จ.ปัตตานี ด้วยการ
ผลิตก๊าชชีวภาพปลูกผักไร้ดิน และ
การเพาะเห็ดในระดับครัวเรือน
วรพงศ์ ไชยฤกษ์
การพัฒนาแผนการสื่อความหมายอัต
ลักษณ์ชุมชนศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต
สู่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง การกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพก๊าซชีวาพในการ
นาไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ด้วย
กระบวนการซัลไฟด์ออกซิเดชั่น-ดีไน
ตริฟิเคชั่นร่วมกับการซูดซับ”
ศราวุธ ผิวแดง
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
ตาบลหนองเรือ อาเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลาภู
ศุภณัฎฐ์ กาญจน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชสมุนไพร
วัฒนาวงค์
ท้องถิ่น จ.อานาญเจริญ ที่มีการ
นามาใช้ประโยชน์เพื่อนาไปสู่การสง
เสริมการปลูกเป็นอาชีพเสริมและเพื่อ
การอนุรักษ์
สายชล ปิ่นมณี
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน การ
พัฒนา การคุมภาพการผลิตฝรั่งโดย
วิธีเกษตรอินทรีย์ ของชมชุนหนอง
ข้างคอก ให้ตรงตามมาตรฐานความ
ต้องการของลูกค้า
สุพิชชา โตวิวชิ ญ์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อนอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนคลอง
บางหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชุมชนเป็นฐานอย่างสร้างสรรค์
สุภาภรณ์ คาเรืองฤทธิ์ การสร้างบาเหน็ดบานาญชราภาพใน
ระดับชุมชน ตาบลเขาทอง อาเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
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สังกัด/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
36. ดร.
สุภาภรณ์ ชัยอารยะ
เลิศ
37. อ.ดร.

สุริยา พันธิโกศล

38. ผศ.

สุไหลหมาน หมาด
โหยด

39. ดร

อนันต์ แย้มเยื้อน

40. ผศ.

อนุวัตร วอลี

41. ผศ.ดร.

อรพินท์ เล่าซี้

42. ผศ.ดร.

อรรถพล ป้อมสถิตย์

โครงการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนด้วยกลยุทธ์การ
ร่วมสร้างมูลค่า กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า
พื้นบ้านภาคใต้
การวิจัยและถ่านทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตไบโอดีเซลชุมชนใน อ.เกาะสีชัง
จ.ชลบุรี
การประเมินสภาวะการเลี้ยงโรค
ระบาด ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาระบบตรวจวัด
คุณภาพน้าและประมวลผลอัตโนมัติ
แบบ Real Time สาหรับกระชังปลา
ในแหล่งเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม
ในแม่น้าตาปี จ.นครศรีธรรมราช
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์อย่าง
ยั่งยืนพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านหาดสอง
แคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวทางการพัฒนาการบริหารตน
ของวิสาหกิจชุมชนแปรรรูปชุดที่นอน
จากฟองยางธรรมชาติสาหรับเด็กอายุ
แรกเกิดถึง2ปีแบบครบวงจรที่
ต.ประแต อ.ยะหา จ.ยะลาด้วยกลไก
อุมมะห์(การทางานร่วมกันของสังคม)
และซูรอ(การเพิ่มขีดความสามารถ)
การพัฒนายุทธศาสตร์ชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคลอง
มหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
อย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม
การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวในพื้นที่
โดยรอบอุทยานรัชกาลที่ 2 อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
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สังกัด/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร

ที่
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
43. ผศ.ดร. อัญชสา ประมวล
เจริญกิจ
44. ดร.

อุกฤต สมัครสมาน

โครงการ
สังกัด/หน่วยงาน
เครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชุมชนพึ่งพาตนเอง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
การพัฒนากิารเผาอิฐมอญเชื้อเพลิง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวมวลเพื่อลดผลกระทบจากภาวะ
ทางอากาศในเขตชุมชน ต.ปงยางคก
จ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง
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เอกสารแนบท้าย 3
แบบตอบรับการประชุม
“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม”
ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
โดย สถาบันคลังสมอง
****** ฟรีค่าลงทะเบียนและค่าอาหารระหว่างการประชุม******
ชื่อ

.

หน่วยงาน

.

โทรศัพท์

Email

มีความประสงค์


ตอบรับเข้าร่วมประชุม



ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้



ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และได้ส่งผู้แทนมาดังรายชื่อต่อไปนี้
(ผู้แทนต้องมีรายชื่อเป็นคณะวิจัยในโครงการ)

ชื่อ

.

หน่วยงาน

.

โทรศัพท์

Email

ที่พัก : (ทั้งนี้ ทาง สกว. จะดาเนินการจองให้และสนับสนุนค่าที่พัก ไม่เกิน 2 คืน)
ต้องการที่พัก โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วันที่  7 มีนาคม 2560  8 มีนาคม 2560  9 มีนาคม 2560
หมายเหตุ

โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมกลับยัง pimkaewmanee@gmail.com
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560 หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ
พิมพิมล แก้วมณี 081-4734818 Email address: pimkaewmanee@gmail.com
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