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โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 ที่ผ่านการพิจารณา 

ลำดับ มหาวิทยาลัย ชื่อโครงการ 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม 

1.  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์งานวิจัยอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อสนับสนุน
การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของภูเก็ต 

3.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การผลิตเยื่อและกระดาษพื้นบ้านเพ่ือการพัฒนาต่อยอดเป็นภาชนะ   
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชนิดใหม่ , 
Talaromyces tratensis KUFA 0091เพ่ือการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์
คุณภาพ 

5.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

6.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยลุ่มแม่น้ำ
สุพรรณบุรี 

7.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, 
มุกดาหาร) 

8.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนภูหนองเชื่อมโยงจุดผ่อนปรน
การค้า อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย กับเมืองสังทอง นครหลวง
เวียงจันทน์ 

9.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้เพ่ือรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

10.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการยกระดับการท่องเที ่ยวอัตลักษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
วิถีทางวัฒนธรรม 

11.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเมืองนา่น 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 

12.  มหาวิทยาลัยทักษิณ การกำจัดน้ำล้างและเศษของเสียจากการประมงปลาสามน้ำด้วยระบบ
หมักแบบไร้อากาศ และการประยุกต์ใช้น้ำหมักชีวภาพในการทำ
เกษตรอินทรีย์: ชุมชนลำปำ 

13.  มหาวิทยาลัยทักษิณ การส่งเสริมศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวเชิงชุมชนโดยใช้โปรแกรม
สนทนาอัตโนมัติบนมือถือ กรณีศึกษา พื ้นที ่ชุมชนตำบลลานข่อย 
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

14.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ไชโป๊
ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย
เครื่องนวดผักกาดหัว : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี 



๒ 
 

ลำดับ มหาวิทยาลัย ชื่อโครงการ 

15.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

16.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การบูรณาการมรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมโมเดิร์นศตวรรษ    
ที่ 20 ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำร่องสู่การท่องเที่ยวนวัตวิถีของ
เมืองอัจฉริยะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประเทศไทย 

17.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกศูนย์
การเรียนรู้ธรรมชาติ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองสอง 
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

18.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

การออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในตลาดชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษา ตลาดชุมชนริมน้ำลำพญา 
จังหวัดนครปฐม 

19.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครื ่องปั ้นดินเผา     
บ้านบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

20.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการท่องเที ่ยวเชิงอนุรั กษ์       
และเชิงวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลิบง 
อำเภอกันตังจังหวัดตรัง 

21.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่ชุมชนเกาะสาหร่าย   
ตำบลสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

22.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับวิสาหกิจชุมชน
การผลิตขนมนางเล็ดหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 และตำบลเทพรักษา 

23.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การบูรณาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษา กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

24.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การจัดการองค์ความรู้จากผู ้วิจัยสู ่ชุมชุมชน ผลิตภัณฑ์ปลาโคราช    
เพื่อสุขภาพ: ปลาร้าปลาส้มมีไขมันดี เสริมวิตามิน ปลอดพยาธิและ
สารก่อมะเร็ง 

25.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงปราศจากมอด
โดยไม่ใช้สารเคม ี

26.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงบูรณาการด้วยนวัตกรรม    
การเชื่อมต่อระบบขนส่งทางน้ำ 

27.  มหาวิทยาลัยนครพนม การประยุกต์ใช้เทคนิคการบัญชีและการบริหารต้นทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตจังหวัดนครพนม 

28.  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การส่งเสริมและพัฒนาการเลี ้ยงโคเนื ้อคุณภาพเพื ่อการส่งออก       
เชิงธุรกิจ ฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแตร 

29.  มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนารูปแบบกลไกเชิงพื้นที่ และ เกษตรกรผู้ล้างพิษ เพื่อการเดินหน้า
ฟื ้นฟูดินปนเปื ้อนแคดเมียมด้วยเทคนิคการล้างดินแบบแม่เหล็กและ
ปรับปรุงดินเพื ่อการเพาะปลูกพืชอาหารปลอดภัย อย่างเต็มรูปแบบที่
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

30.  มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดการความรู ้เพื ่อพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวในชุมชนดอยผาหมี       
วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย 
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ลำดับ มหาวิทยาลัย ชื่อโครงการ 

31.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และแนวคิด7 เสาหลักของพระสงฆ์และชุมชนวัดป่าจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

32.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การถ่ายทอดนวัตกรรมชุดเพาะฟักกบแบบเคลื่อนที่ 

33.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์ระดับพรีเมียมและกระบวนการ
แปรรูปสินค้ามูลค่าเพ่ิมจากผัก 

34.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การยกระดับการผลิตผักอินทรีย์เพ่ือการค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล สู่โมเดิร์นเทรด 

35.  มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการความรู้การผลิตปุ๋ยชีวอินทรีย์และผลพลอยได้จากผักตบชวา  
สู่เยาวชนและชุมชนคลองโยง 

36.  มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน
ในอุทยานธรณีโลกสตูล 

37.  มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการความรู้เรื่องการท่องเที่ยวสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

38.  มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเขต
พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดอุทัยธานี 

39.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื ่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื ้นที่     
อ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านภูดิน ตำบลแม่หอพระ 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

40.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน้ำพุร้อนโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัด  
อารยธรรมล้านนา 

41.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การจ ัดการความรู ้ : พิพิธภ ัณฑ์การเร ียนรู ้ช ุมชนคลองบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

42.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การผลิตแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วยและแป้งกล้วย 

43.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
อำเภอพยุหคีร ี จ ังหวัดนครสวรรค์ ตามเส้นทางการเรียนรู ้ของ      
หลวงพ่อเดิม 

44.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การพัฒนาศักยภาพหัตถกรรมสิ่งทอเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

45.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การถ่ายทอดความรู้เทคนิคออกแบบโครงสีในผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัย
เพ่ือเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

46.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลไกการบริหารจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ควายเลแบบบูรณาการโดยชุมชนเป็นฐานรองรับการเชื ่อมร้อย
เครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ลำดับ มหาวิทยาลัย ชื่อโครงการ 

47.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา 
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

48.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านครื่องปั้นดินเผาแบบรากุ  
เพ่ือผลิตของที่ระลึกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับชุมชน
เลี้ยงช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

49.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนบนชายฝั่งจังหวัดตราด 

50.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การยกระดับผลิตภัณฑ์ตาลโตนดของชุมชมตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

51.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

52.  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การสื ่อสารอัตลักษณ์ทางคติชนเพื ่อส ่งเสริมการท่องเที ่ยวของ      
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

53.  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การยกระดับสินค้าจากการปรับเปลี ่ยนลักษณะ (คน งาน รูปแบบ    
การจัดการ) โดยนวัตกรรมตู้อบแห้งสองระบบสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของอำเภองาว จังหวัดลำปาง 

54.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการใช้ประโยชน์บ่อน้ำร้อน   
ในเชิงสุขภาพ 

55.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การท่องเที่ยวชุมชนบ้านนิเวศสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
และส่งเสริมการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี 

56.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การจัดการความรู้ในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี 

57.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี การจัดการความรู ้เพื ่อยกระดับศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว    
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของชุมชนในบางแห่งคลองร้อยสาย 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

58.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติและ
การสร้างอัตลักษณ์ลวดลายบนผืนผ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

59.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รูปแบบพัฒนาการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนองบัวลำภู 

60.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำรับพวนฟิวชั่น:การเพ่ิมขีดความสามารถการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อาหารปลอดภัยจังหวัดสุโขทัย 

61.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจ ัดการความร ู ้การทำฟาร์มกวางตามมาตรฐานการปฏิบัติ         
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP) 

62.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน พ้ืนที่ เกาะเคี่ยมใต้ จังหวัดพังงา
สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามแนวทาง Thailand 4.0 

63.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการการจัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ
สำหรับการทำมังคุดนอกฤดูกาล 
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ลำดับ มหาวิทยาลัย ชื่อโครงการ 

64.  มหาวิทยาลัยศิลปากร การอนุรักษ์เอกสารโบราณและพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

65.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศให้มีศักยภาพและความมั ่นคง      
ทางการเงินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

66.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้าเชิงอัตลักษณ์เพ่ือพัฒนาอาชีพ
และสร้างรายได้สู่เกษตรกร 

67.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพัฒนาโปรเเกรมประยุกต์การบริการธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว 

68.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การถ่ายทอดองค์ความร ู ้ด ้านการใช้ส ื ่อด ิจ ิท ัลในการสนับสนุน        
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ 

69.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดการความรู ้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างแบรนด์
ต้นแบบเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยง
วัฒนธรรมเมืองโบราณอู่ทอง 5.0 

70.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การจัดการความรู้ "การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม   
ของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน" 

71.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอย
คำขวัญประจำจังหวัด รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

72.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประติมากรรมสร้างสรรค์จากลวดลายเบญจรงค์ เพื่อชุมชนไผ่แขก 
สุพรรณบุรี 

73.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การสร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัยชุดมังกรสุพรรณจากวัสดุ
ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 

74.  สถาบันพระบรมราชชนก ขอนแก่น แนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเมืองรองพื้นที่
ร้อยแก่นสารสินธุ์โดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือสู่ความเป็นชุมชน  
แห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

75.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งแห้งสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 

76.  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

ต้นแบบการผลิตไหมแผ่นแบบครบวงจร:กรณีศึกษาอำเภอยางสีสรุาช 
และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

77.  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การเพิ่มมูลค่าธุรกิจการท่องเที่ยวพร้อมปกป้องระบบนิเวศทางทะเล
ด้วยนวัตกรรมเรือไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

78.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสารสนเทศของระบบภูมิสารสนเทศ 
(การศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

79.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากนโยบายการ
ท่องเที่ยวเมืองรอง ด้วยมิติทางเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาเมืองบุรีรัมย์ 
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80.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดการความรู้ด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้ที่ดินทางการเกษตรบนที่สูงให้ยั่งยืนอย่าง
มีส่วนร่วม 

81.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่เมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

82.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก 

83.  มหาวิทยาลัยนครพนม การขยายผลต้นแบบการจัดการขยะและการสร้างนโยบายสาธารณะ
ด้านการจัดการขยะ ในพ้ืนที่ตำบลกุตาไก้ ตำบลศรีสงคราม ตำบลธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

84.  มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดการความรู้ด้านนโยบายสาธารณะเพื่อลดการทิ้งขยะอันตราย
ในแหล่งน้ำสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 

85.  มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนานโยบายสาธารณะการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน
และในบ้านพักอาศัย เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดสุรินทร์ 

86.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การจัดการความรู้ที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ
ชลประทานในพื้นท่ีฝายเชียงราย 

87.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงสร้างงานถนนเพื่อลดขยะพลาสติก  
ในชุมชน 

88.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลยุทธ์การก่อตั้งและกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน  เพื่อการ
จัดการน้ำเสียจากชุมชนและการดูแลฟื้นฟูลำคลองอย่างยั่งยืน 

89.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การจัดการความรู้ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง  
สู่ความยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาบ้านช่องฟืน
เพ่ือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ 

90.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในการฟ้ืนฟูการปลูกป่า
ชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง 

91.  กองทัพเรือ ระบบเป้ายิงอัตโนมัติแบบโปรแกรมการเคลื่อนไหวได้ 

92.  กองทัพเรือ การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยการหล่อใบจักร
นิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์ 

93.  กองทัพเรือ การจัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย  การปรับปรุง
คุณภาพงานหล่อแบริ ่งรับเพลาใบจักรเรือรบแบบแรงเหวี ่ยงหนี
ศูนย์กลาง 

94.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบ
สาธารณสุขในกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยระบบ เบาหวานไอที ในพื้นที่อำเภอ
แม่สาย เพื่อสร้างความม่ันคงด้านสุขภาวะแก่คนในชุมชน 
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95.  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกระบวนการยุติธรรม 2 
ภาษา สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ 

96.  มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาเคร ือข ่ายโรงเร ียนพัฒนาหลักส ูตรภ ัยพิบ ัต ิท ้องถิ่น
แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย 

97.  มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาคุณภาพของภาพลายนิ ้วม ือแฝงด้วยว ิธ ี เร ียนร ู ้ด ้วย
เครื่องแบบผสม 

98.  มหาวิทยาลัยมหิดล การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาสำหรับเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาคร 

99.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นวัตกรรมการสื ่อสารเพื ่อขับเคลื ่อนกระบวนการยุติธรรมสำหรับ
ผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล 

100.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยโดรนกู้ภัยและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ 

101.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุปกรณ์ตรวจวัดสารระเบิดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน 

102.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประยุกต์ใช้ต้นแบบการบูรณาการด้านสุขภาพจิต สำหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของพ้ืนที่ความมั่นคง 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม ตามแนวพระราชดำริ 

103.  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงโดยการ
ใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหาร
แบบประหยัดเพ่ือเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

104.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าครบวงจรของสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน 

105.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู ้นวัตกรรมกระบวนการด้าน
การเกษตรเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

106.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเลี้ยงสัตว์ 
กรณีศึกษา ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

107.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การจัดการความรู้เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

108.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

109.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพประชาชน ตามแนวพระราชดำริ
สมเด ็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ          
สยามบรมราชกุมารี : กลุ่มพัฒนาอาชีพนิรันพร และกลุ่มพัฒนาอาชีพ
สุเหร่าเกาะขุนเณร 

110.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย การทอผืนผ้าจาก
เส้นใยแฝกและเส้นใยผักตบชวาด้วยวิธีสกัด ฟอก ย้อม ออกแบบลาย 
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ทอผ้า แปรรูป การสร้างแบรนด์และเว็บไซต์ เพ่ือยกระดับมาตรฐานทาง
เศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริ แก่ชุมชนหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน 
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท       

111.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หญ้าแฝกสู่สากลตามแนวทางพระราชดำริ 

112.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ศัตรูพืชสำหรับกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ 

113.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ ่งแวดล้อมเพื ่อยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของหมู ่บ ้าน  (OTOP) ให้ได้
มาตรฐานเชิงพาณิชย์ 

114.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดการความรู้การวิจัยแอพพลิเคชั่นส าหรับรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ชุมชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมและ
เพ่ิมรายได้เกษตรกรรายย่อย                                                                            

115.  มหาวิทยาลัยนครพนม การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโค
เนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

116.  มหาวิทยาลัยนครพนม การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอัสสัมและพัฒนายกระดับชาอัสสัม
ให้ได้มาตรฐานและต่อยอดเชิงพาณิชย์ บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม   

117.  มหาวิทยาลัยนครพนม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าชนิดกินได้ร่วมไม้เศรษฐกิจ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในจังหวัดนครพนม 

118.  มหาวิทยาลัยนครพนม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือนและการผลิตพืชอย่างยั่งยืน 

119.  มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการพัฒนาบ่อดินให้เป็นบ่อเลี้ยงหอยแครงในระบบปิดที่ตำบล
คลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

120.  มหาวิทยาลัยพะเยา การถ่ายทอดองค์ความรู ้และนวัตกรรมระบบการผลิตโคเนื ้อเพ่ือ
ยกระดับผลผลิตและรายได้เกษตรกร 

121.  มหาวิทยาลัยพะเยา การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่
ต้นน้าภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดพะเยา 

122.  มหาวิทยาลัยพะเยา การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตโคของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัด
เชียงรายด้วยนวัฒกรรมใหม่ด้านอาหารสัตว์รองรับยุทธศาสตร์โคเนื้อ
สร้างชาติ 

123.  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ต้นแบบเยาวชนสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพื ้นที ่ลำน้ำโดย
กระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู ่การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม 

124.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การควบคุมโรคเหี ่ยวเขียวในมะเขือเทศโดยชีววิธีด้วยแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ 
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125.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้า
แฝกเพื่อยกระดับรายได้เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของเครือข่ายกลุ่มหัตถกรรมใบหญ้า
แฝกจังหวัดพะเยา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุรินทร์                                                                        

126.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมมะขามในของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ
บ้านเสี้ยว ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน                                      

127.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพ ยิปซัม และสารชีวภัณฑ์ ใน
พ้ืนที่พืชไร่และนาข้าวจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยกระบวนการ วทน. 

128.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต
ของแพะนมหลังหย่านมการประยุกต์ใช ้โปรไบโอติกในอาหารข้น         
ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะนมหลังหย่านม 

129.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือบริหารจัดการน้ำชุมชน ลุ่มน้ำย่อยคลองวาด-
คลองต่ำตามแนวพระราชดำริ จ.สงขลา 

130.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  การจัดการองค์ความรู้ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำ
สำหรับเฝ้าระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในน้ำผิวดินและ
น้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

131.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพัฒนาเครื่องสำอางและสปาสมุนไพรจากงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

132.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์และสารปรับปรุงดิน 
เพ่ือยกระดับผลผลิตข้าวปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

133.  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย การพัฒนาการสกัดน้ำมันรำข้าวจากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดปทุมธานี 

 

 


