
การประชุม 
พัฒนาชุดโครงการ Research for community  

วิจัยเพื่อชุมชนสังคม  
ประจ าปี 2560 

 
 

 วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 – 15.00 น. 
 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



ระเบยีบวาระการประชุม  
 

วาระที ่3  เร ือ่งอืน่ๆ  

 

            3.1) ความรว่มมอืดา้นการถา่ยทอดเทคโนโลย ีกบั  
  University Science  Malaysia (USM) 

 

              3.2)  การจดัท าฐานขอ้มลูโครงการวจิยัรบัใชส้งัคม เพือ่
  โครงการ SDGs (Sustainable Development 

    Goals) (รฐับาล และกระทรวงศกึษาธกิาร) 

     3.2) โครงการ พฒันาฐานขอ้มลูผูท้รงคณุวฒุ ิและ  

  พีเ่ลีย้งวชิาการรบัใชส้งัคม (สกว.) 

 



ระเบยีบวาระการประชุม  
 

วาระที ่1  แจง้เพือ่ทราบ  

     1.1 เร ือ่งการเปลีย่นแปลง ประธานเครอืขา่ยวจิยั  

            ภมูภิาค: ภาคเหนอื  

      เดมิ: รศ. เพทาย พงษเ์พยีจนัทร ์

      ปจัจบุนั: รองอธกิารบด ีฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ 

                     

 

                     รกัษาการแทน รองอธกิารบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ
   และรบัใชส้งัคม 

   รศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพฒันกจิ 

 



ระเบยีบวาระการประชุม  

 

วาระที ่2  เร ือ่งเพือ่พจิารณา 

          2.1  ขอ้เสนอโครงการ  Research for 
community วจิยัเพือ่ชุมชน สงัคม ประจ าปี 2560 
ประเด็นความรู ้เทคโนโลย ี นวตักรรมเพือ่การบรูณาการ 
สูชุ่มชนสงัคมแบง่ออกเป็น 3 ดา้น  

    1) ดา้นเกษตร  

   2) ดา้นสงัคม  

   3) ดา้นพลงังาน  

 

 





ขอ้มลูองค์
ความรูท้ ี่

พรอ้มขยาย
ผล (มใิช่

วจิยัใหมห่รอื
อยูใ่นชว่ง
ทดสอบ)  

แนวทางการ
ตรวจสอบ  

สถาบนัการ
ศกึษาและ
ทมีงาน ทมีี
ความพรอ้ม
ในการ

ด าเนนิงาน  

พืน้ที่
ชุมชน
กลุม่   

เป้าหมาย  

หนว่ยงาน
สง่เสรมิ

ผลผลติการ
วจิยัในพืน้ที่

รว่ม
สนบัสนุน
ด าเนนิการ  

กระบวนการ/
วธิกีารน าสง่
องคค์วามรู ้

โดยการจดัท า
แผนธุรกจิ
ชุมชน  



1. ใหย้ดึโยงประเด็นการเกษตร สงัคม และพลงังาน (ตามกรอบ
การยทุธศาสตรก์ารวจิยัแหง่ชาต ิ20 ปี และ เชือ่มโยงกบั
ประเด็นการพฒันา 20 ประเด็น ตามแผนพฒันาฯ 12) 

2. เนน้องคค์วามรูท้ ีพ่รอ้มขยายผล (ไมใ่ชว่จิยัใหมห่รอือยู่
ในชว่งทดสอบ) โดยม ัน่ใจวา่จะเกดิผลลพัธ ์และ ผลกระทบ
อยา่งเป็นรปูธรรม อาท ิเกดิมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ สงัคม 
และ สิง่แวดลอ้ม 

3. สถาบนัการศกึษาหลกั และสถาบนัการศกึษาเครอืขา่ย มคีวาม
พรอ้มในการด าเนนิงาน (อยา่งนอ้ย 2 สถาบนัขึน้ไป) 

4. พืน้ทีเ่ป้าหมาย เนน้พืน้ทีว่งกวา้ง เขา้ถงึคนจ านวนมาก 
5. มหีนว่ยงานสง่เสรมิการถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นพืน้ที ่รว่ม

สนบัสนนุการด าเนนิการ โดยคาดวา่ จะกลายเป็นแกนน าใน
การสง่เสรมิขยายผลตอ่ยอดในปีถดัไป 

6. มกีระบวนการ/วธิกีารถา่ยทอดองคค์วามรูท้ ีช่ดัเจน โดยจดัท า
เป็นแผนธรุกจิชุมชน หรอื แผนพฒันาความเขม้แขง้ของ
ชุมชนและเครอืขา่ย 

กรอบแนวทางพฒันาชุดโครงการ Research for community  



                :           5            (program)  

 

        : 2,000,000                    

 

         (Timeframe): 

 

1)                                 3         2559      9.30 -15.00  .   

                     

2)                                                                    

                                                                               

           Full proposal 

3)                              ( Concept proposal)        1-2         

                     :                      15         2559 

4)                      :              Concept proposal         5             

  .             16         2559 

5)                            :                        Concept proposal     

4                  23         2559                       





 

พลังงาน 
(ผู้ประสานงานชุดโครงการ: อ.เมย์ 082-1850601) 



เนน้องคค์วามรูท้ ีพ่รอ้ม

ขยายผล (ไมใ่ชว่จิยั

ใหมห่รอือยูใ่นชว่ง

ทดสอบ) โดยม ัน่ใจวา่

จะเกดิผลลพัธ ์และ 

ผลกระทบอยา่งเป็น

รปูธรรม อาท ิเกดิ

มลูคา่เพิม่ทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และ 

สิง่แวดลอ้ม 

  

- เทคโนโลยผีลติกา๊ซชวีภาพจากเศษ

วสัดเุกษตรและขยะอนิทรยี ์(Waste 

to Energy) 

- เทคโนโลยกีารจดัการพลงังานส าหรบั

การเกษตรบนพืน้ทีส่งู  

- เทคโนโลยผีลติกา๊ซชวีภาพส าหรบั

โรงเรยีน  

- เทคโนโลยผีลติกา๊ซชวีภาพส าหรบั

ชุมชนตน้แบบ  

 

 

 
 

พลงังาน (และสิง่แวดลอ้ม) 



สถาบนัการศกึษาหลกั และ

สถาบนัการศกึษาเครอืขา่ย มคีวาม

พรอ้มในการด าเนนิงาน (อยา่งนอ้ย 

2 สถาบนัขึน้ไป) 

ม. แมฟ้่าหลวง + มทร.เชยีงราย 

- การสรา้งจดุสาธติ Biogas จากเศษอาหาร

ส าหรบัชุมชนตน้แบบครอบคลมุ 18 อ าเภอ ใน

พืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย  

ม. ราชภฏัก าแพงเพชร 

   - Green house ส าหรบัการแปรรปูผลผลติ

เกษตรเพือ่ชุมชนพืน้ทีส่งู 

   - Biogas เศษอาหารส าหรบัโรงเรยีน  

ม. เชยีงราย  

   - ระบบตะบนัน า้ประหยดัพลงังาน เพือ่

การเกษตร 

   - ระบบจดัการพลงังานชุมชนพืน้ทีส่งู ทีไ่มม่ ี

โครงขา่ยไฟฟ้า 

มรท.ล าปาง  

Waste to energy ผลติ Biogas จากขยะ

อนิทรยีส์บัปะรด 

-  Biogas จากเศษอาหารส าหรบัโรงพยาบาล 

ม.นอรท์เชยีงใหม ่

    - หอ้งอบชาจากพลงังานน า้ ดอยปู่ หมืน่  



พืน้ทีเ่ป้าหมาย เนน้พืน้ทีว่งกวา้ง 

เขา้ถงึคนจ านวนมาก 

  

 

ม. แมฟ้่าหลวง 

- การสรา้งจดุสาธติ Biogas จากเศษอาหาร

ส าหรบัชุมชนตน้แบบครอบคลมุ 18 อ าเภอ ใน

พืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย  

ม. ราชภฏัก าแพงเพชร 

   - Green house ส าหรบัการแปรรปูผลผลติ

เกษตรพืน้ทีส่งู 

   - Biogas เศษอาหารส าหรบัโรงเรยีน  

ม. เชยีงราย  

   - ระบบตะบนัน า้ประหยดัพลงังาน เพือ่

การเกษตร 

   - ระบบจดัการพลงังานชุมชนพืน้ทีส่งู ทีไ่มม่ ี

โครงขา่ยไฟฟ้า 

ม.ราชมงคลล าปาง + เชยีงใหม ่ 

• Waste to energy ผลติ Biogas จากขยะ

อนิทรยีส์บัปะรด 

ม.นอรท์เชยีงใหม ่

    - หอ้งอบชาจากพลงังานน า้ ดอยปู่ หมืน่  



มีหน่วยงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพืน้ที่ ร่วม
สนับสนุนการด าเนินการ โดยคาดว่า จะกลายเป็นแกนน าใน
การส่งเสริมขยายผลต่อยอดในปีถัดไป 

• พลังงานจังหวัด เชียงใหม่ / เชียงราย / ล าปาง / 
ก าแพงเพชร 

• โรงเรียน บ้านหนองแดน สาขาป่าคา 
• กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
• สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านป่าคา 
• เครือข่ายขยายผล อบจ. สสจ. และพืน้ที่คือชุมชน

ต้นแบบด้านการ zero waste  18 ชุมชนในพืน้ที่ 
18 อ าเภอ (จ านวนพืน้ที่ขอแปรผันกับงบประมาณ) 

• กลุ่มชุมชนเกษตรแจ้ห่ม  
• กลุ่มชุมชนเกษตรดอยปู่หม่ืน 
• โรงเรียน 7 โรงเรียนในต าบลอุโมงค์ จังหวัดล าพูน 

มีกระบวนการ/วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีชดัเจน โดยจดัท าเป็น
แผนธุรกิจชมุชน หรือ แผนพฒันาความเข้มแข้งของชมุชนและ
เครือข่าย 

• สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายในพืน้ท่ีเห็น
ความส าคญัด้านพลงังาน ทดแทน และการก าจดัของเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

• ส่งมอบเทคโนโลยี ด้านพลงังาน สู่ชมุชน  
• อบรมถ่ายทอดความรู้ และวิธีการใช้งานเทคโนโลยีสู่ชมุชน  
• ส่งเสริมในการมีการขยายผล จากความร่วมมือ ของกลุ่ม

เครือข่าย  
• กระบวนประเมินผลให้เห็นผลลพัธ์เชิงรูปธรรม  
 



ความรู้พร้อมใช ้
(ผู้ประสานงานชุด
โครงการ: อ.สุจิรา 095-
1347027) 
 
 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
• การพัฒนาสื่อ 
• การพัฒนาความผาสุก
ด้านจิตวิญญาณ 
• การดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
• อาหารสุขภาพประจ า
ท้องถ่ิน 
 



สถาบันท่ีท างานร่วมกัน 
 

• ม.เนชั่น ล าปาง 
• วพบ.พะเยา 
• วพบ.เชียงใหม่ 
• วพบ.นครล าปาง 
• วพบ.อุตรดิตถ์ 
• ม.แม่ฟ้าหลวง  
• ม.เชียงราย 
• ม.ราชภัฎล าปาง 
• ม.นอร์ท เชียงใหม่ 
• ม.พะเยา  
• มทร.ล้านนา  
• วพบ.แพร่ 
• มช. (คณะมนุษยศาสตร/์คณะพยาบาล) 

• วชช.ตาก 
• วชช.น่าน 



กลุ่มเป้าหมาย
และพื้นที่
เป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 
เป้าหมาย จ.เชียงราย 
พะเยา ล าปาง แพร่ 
เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ น่าน 
ตาก 
(เช่น - โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 - บ้านมีสุข  
 - กลุ่มที่ท าเรื่องสื่อ) 



หน่วยงาน
ส่งเสริม 
 

• เทศบาลต าบล 
• โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
• โรงเรียนผู้สูงอายุ  
• พัฒนาชุมชนจังหวัด  
• พาณิชย์จังหวัด 
• สมาคมหัตถกรรมล้านนา 
• สถานีวิทยุชมชน 
• สถาบันปวงผญาพะเยา 
(เพ่ิมเติมรายละเอียดเชิงพ้ืนท่ี) 



กระบวนการ - วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ 
 

• ประชุมกลุ่ม  
• เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ 
• การพัฒนาและเผยแพร่
ส่ือ วทิยุ และโทรทศัน์
ชุมชน  
• อบรมปฏิบัตกิาร 
• ฐานการเรียนรู้ 
(ระบุเพิ่มเตมิกระบวนการที่ท าให้เกดิ
การเปล่ียนแปลงที่เหน็ภาพเชงิ
รูปธรรม) 



โครงการ 
การพฒันาความเข้มแขง็ของกลุ่มเกษตรกร 

เพือ่สร้างระบบการผลติเกษตรเพือ่อาหารปลอดภยั 
(ผู้ประสานงานชุดโครงการ: อ.ปุ้ม 081-7641034) 

 



ความรู้พร้อมใช้ 
ระบบการผลิตการเกษตร 

 
 

• เกษตรอินทรีย์  
•เกษตรปลอดภัย  
•เกษตรประณีต  
•คุณภาพชีวิตกับอาชีวอนา
มัย 



สถาบันที่ท างาน
ร่วมกัน 
 

• มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 6  พื้นท่ี 
• มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
• มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
• วิทยาลัยชุมชนน่าน 
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะบริหาร/คณะ

มนุษย)์ 
• มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (คณะ

บรหิาร) 
• มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (คณะบริหาร) 
• วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนแีพร่ 
• วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนอีุตรดิตถ์ 

 
 

 
 



กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่
เป้าหมาย 
 

- พื้นที่ อ. สันทราย อ.สันก าแพง เชียงใหม่ 
- พื้นที่ อ.แจ้ห่ม  ล าปาง 
- พื้นที่ อ.ลี้  ล าพูน 
- พื้นที่ อ. ลานกระบอื  อ เมือง ก าแพงเพชร 
 



หน่วยงานส่งเสริม 
 

กรมสง่เสรมิการเกษตร 
อบต 
กศน 



กระบวนการ 
 - วิธีการถ่ายทอดความรู้ 
 

1.การรวมกลุ่มเกษตรกร 
2.คัดเลือกพันธุ์พืช ที่เหมาะสม 
3.ระบบการจัดการฟาร์ม และการวางแผนการผลิต 
4. ระบบมาตรฐานการผลิต ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
5.ขบวนการหลังการเก็บเกี่ยว โลจสิติกส ์ ระบบขนส่ง 
6.วางแผนการตลาด  
7.การเพิ่มมูลค่า การแปรรูป การออกแบบ package 
8.การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งปริมาณ และคุณภาพ 

 
 

 
 
 

 



การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพวิถีวัฒนธรรม 
(ผู้ประสานงานชุดโครงการ: อ.อรชร 081-8823045) 

 เส้นทางท่องเท่ียวน้ าพุร้อน เพ่ือสุขภาพ บูรณาการ
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงชาติพันธุ์ เชิงอาสาสมัคร และวิถี
วัฒนธรรมอ่ืนๆ 

ประเด็นด้านสังคม 

1. นิเวศ 

2. บ าเพ็ญประโยชน ์

3. เกษตร 

4. วัฒนธรรม 

5. สุขภาพ 

 



ความรู้พร้อมใช้ 
 

1.ท่องเที่ยวสุขภาพ 
2.ท่องเที่ยววัฒนธรรม/ชาติพันธุ์ 
3.การจัดการท่องเที่ยว 
4 Marketing 
5.เครือข่าย 
6.การจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่ 
7. การท่องเที่ยวชุมชน 
8. ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
 
 



สถาบันที่ท างานร่วมกัน 
 

1. มรภ.ก าแพงเพชร 
2. มรภ.เชียงใหม่ 
3. มรภ.ล าปาง 
4. มรภ.พิบูลย์สงคราม 
5. ม.นเรศวร 
6. ม. พะเยา 
7. ม.ฟาร์อีสเทอร์ 
8. ม.นอร์ท เชียงใหม่ 
9. ม.แม่ฟ้าหลวง 
10. ม.พายัพ 
11. มทร.ล้านนา 
12. ม.เชียงใหม่  
13.วิทยาลัยอินเตอร์เทค ล าปาง 



กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่
เป้าหมาย 
 

1. นักท่องเที่ยวที่สนใจเชิงสุขภาพและวถิีวัฒนธรรม 
2. ธุรกจิการท่องเที่ยวในพืน้ท่ีเปา้หมาย 
 
พื้นที่เป้าหมาย 
1. เชยีงใหม่ แม่แจ่ม (น้ าพุรอ้นเทพพนม) 
2. แม่ฮ่องสอน (น้ าพุรอ้นผาบ่อง) ,  
3. เชยีงราย (น้ าพุรอ้นโป่งพระบาท  น้ าพุรอ้นปา่ตึง และน้ าพุ

ร้อนผาเขต )  
4. ล าปาง + พะเยา (บอ่น้ าแร่โป่งรอ้น) 
5. พิษณุโลก + ก าแพงเพชร (น้ าพุรอ้นพระร่วง บงึสาป) 
 



หน่วยงานส่งเสริม 
 

1. อุทยานแห่งชาติออบหลวง 
2. ต าบลลานดอกไม้ ก าแพงเพชร 
3. บา้นโป่งน้ าร้อน อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
4. อบต.ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน 
5. อบต.บา้นดู ่ เชยีงราย 



กระบวนการ - วธิีการถ่ายทอดความรู้ 
 

1. จัดท าแผนการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ในแต่ละพื้นที่ทอ่งเท่ียว 
โดยน าเสนอในรูปแบบ เส้นทางท่องเท่ียวเชื่อมโยง เชงิสุขภาพ
วิถวีัฒนธรรม 





กลุ่มโคเนื้อ 



 

 

 

 
 

ความรู้พร้อมใช้ 

 

 

1. กระบวนการจัดการตั้งกลุ่ม/รวมกลุ่ม จนถึงการพัฒนา
กลุ่ม 

2. พันธุ์โคและระบบการผสมพันธุ์ ซ่ึงรวมถึงการจัดการ
โคต้นน้ า 

3. การผลิตอาหารโคจากเศษเหลือวัสดุทางการเกษตร 
เพ่ือใช้เล้ียงโคในแต่ละระยะท่ีมีต้นทุนต่ าแต่มีคุณค่าทาง
โภชนะท่ีเหมาะสม 

4. การจัดการฟาร์มทั้งฟาร์มต้นน้ า กลางน้ า และปลาย
น้ า  

5. การจัดการดูแลสุขภาพโคในแต่ละระยะ 

6. การตลาด โลจิสติกส์ ตลอดจนผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ 

7. การเพ่ิมมูลค่าของเน้ือโคจากการแปรรูป การตัดแต่ง  



 
 
 
 

สถาบันที่ท างานร่วมกัน 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
3. มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลูสงคราม 
6. วิทยาลัยชุมชนน่าน 
7. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
8. วิทยาลัยชุมชนตาก 
9. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
และพื้นท่ีเป้าหมาย 

 

1. จังหวัดแพร่ 
2. จังหวัดน่าน 
3. จังหวัดตาก 
4. จังหวัดพะเยา 
5. จังหวัดพษิณุโลก 



 
 
 
 

หน่วยงานสนับสนุน 
 

1. กรมปศุสัตว์ 
2. กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
3. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
4. บรษิัทแม็กบีฟ 



 
 
 
 

กระบวนการ - วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ 

 

1. จัดการฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ นักวจิัยที่รว่มโครงการ  
2. จัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร 
3. จัดท าคูม่ือในการเลี้ยงโคเนือ้คุณภาพสูง 
4. ประเมินกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ 
 
 
10 ธค. สง่ draff แรก 
11 ธค. สมาชิกในกลุ่มช่วยดู 
12 ธค. แก้ไขสง่ draff2 
13 ธค. สมาชิกสง่กลับ 
14 ธค. สง่ full proposal 



การทอผ้าใยกล้วยเพือ่สร้างรายได้ 
ความรู้พร้อมใช้ การทอผ้าใยกล้วย 

สถาบนัที่ท างานร่วมกัน มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะบริหาร/คณะ
มนุษย์/คณะวิจติรศิลป์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(ออกแบบ/แพคเกจ็) 

หน่วยงานสนับสนุน กศน. 
พฒันาชุมชน 

กระบวนการ-วิธีการถ่ายองค์องค์ความรู้ แผนธุรกจิชุมชน 
การอบรมการฉีดเส้นใย กาย้อมสี
ธรรมชาตใิยกล้วย 
ผลผลิต: ที่รองจาน รองเท้า ฯลฯ 



 
E-mail:  avornopat@gmail.com 
โทรศัพท์:  081-9606631 
line:       avorncmu 



เครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะ 
ความรู้พร้อมใช้ 

สถาบนัที่ท างานร่วมกัน 

หน่วยงานสนับสนุน 

กระบวนการ-วิธีการถ่ายองค์องค์ความรู้ 









ระเบยีบวาระการประชุม  
วาระที ่1  แจง้เพือ่ทราบ  

 1.1) เร ือ่งการเปลีย่นแปลง ประธานเครอืขา่ยวจิยั  

                ภมูภิาค: ภาคเหนอื  
 

วาระที ่2  เร ือ่งเพือ่พจิารณา 

          2.1)  ขอ้เสนอโครงการ  Research for community วจิยัเพือ่ชุมชน สงัคม 
ประจ าปี 2560 ประเด็นความรู ้เทคโนโลย ี นวตักรรมเพือ่การบรูณาการ สูชุ่มชน
สงัคมแบง่ออกเป็น 3 ดา้น  

    1) ดา้นเกษตร  
   2) ดา้นสงัคม  
   3) ดา้นพลงังาน  

 

วาระที ่3  เร ือ่งอืน่ๆ  

            3.1) ความรว่มมอืดา้นการถา่ยทอดเทคโนโลย ีกบั University Science  
  Malaysia (USM) 

              3.2)  การจดัท าฐานขอ้มลูโครงการวจิยัรบัใชส้งัคม เพือ่โครงการ SDGs  
  (Sustainable Development Goals) 

              3.3)  สกว. จะจดัท าฐานขอ้มลูผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่เป็นพีเ่ล ีย้งงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
(อ.อาวรณ์ จะสง่แบบฟอรม์ใหอ้กีคร ัง้) 

              3.4)  อพสธ. จะขยายเครอืขา่ยสมาชกิรบัสมคัรสมาชกิ (มกีจิกรรมดงูานที ่ม.
นเรศวร)  

 




