33

โครงการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวิจัยเรื่อง
1

แหล่งทุน

ชุดแผนงาน เรื่องชาติพันธุ์:
พลวัตของการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
ปีที่ 2

งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการย่อยที่ 2 พลวัตวัฒนธรรมไทดา :
คติความเชื่อและการละเล่น
โครงการย่อยที่ 3 การเรียนรู้เชิงปริวรรต
เพื่อพลวัตการสืบสานวัฒนธรรม

หัวหน้า
โครงการ
ศ.ดร.สมทรง
บุรุษพัฒน์

ผู้ร่วมวิจัย
- อ.ดร.ชิตชยางค์
ยมาภัย
- อ.ดร.พธู
คูศรีพิทักษ์
- ดร.ไอยเรศ
บุญฤทธิ์

ดร.ไอยเรศ
บุญฤทธิ์
อ.ดร.ชิตชยางค์ - อ.ดร.พธู
ยมาภัย
คูศรีพิทักษ์

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกต่างประเทศ ประกอบด้วยโครงการต่อไปนี้
แหล่งทุน
สนับสนุน

โครงการวิจัยเรื่อง

หัวหน้า
โครงการ

1

Pilot Mother Tongue-Based
Bilingual/Multilingual Education (MTBMLE/BE) Program for PATANI Malay
Speaking Children in Thailand's 4
Southern Border Provinces (2007-2016)
(ต่อเนื่องปีที่ 2)

UNICEF

ศ.เกียรติคุณ
ดร.สุวิไล
เปรมศรีรัตน์

2

International Student' Identities in
Multilingual Context: A Case Study
of Thai Students in Australian

Endeavour
Postdoctoral
Research

รศ.ดร.สิงหนาท
น้อมเนียน

Annual Report 2017

ผู้ร่วมวิจัย
- ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ
อึ้งสิทธิพูนพร
- ดร.มิรินด้า
บูรรุ่งโรจน์
- ดร.ยูเนียน
สาสมีต้า
สาเมาะ
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แหล่งทุน
สนับสนุน

โครงการวิจัยเรื่อง

หัวหน้า
โครงการ

Universities

Fellowship

3

Newton Fund: PHD Travel Grant for
Supervisors 2016/17

Newton Fund ผศ.ดร.ฐิติมดี
อาพัทธนานนท์

4

Museum as Heritage Industry and as
Cultural Diplomacy: Taiwan and ASEAN
in A Comparative Perspective

Taiwan
ผศ.ดร.มรกต
Fellowship
ไมยเออร์
Program 2017

ผู้ร่วมวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกในประเทศ ประกอบด้วยโครงการต่อไปนี้
แหล่งทุน
สนับสนุน

โครงการวิจัยเรื่อง

หัวหน้า
โครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

1 โครงการถอดบทเรียนการฟื้นฟูภาษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

สานักงาน
ศ.เกียรติคุณ
กองทุนสนับสนุน ดร.สุวิไล
การวิจัย (สกว.) เปรมศรีรัตน์

- ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ
อึ้งสิทธิพูนพร
- อ.ดร.มยุรี
ถาวรพัฒน์
- ดร.มิรินด้า
บูรรุ่งโรจน์

2 การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัย
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สานักงาน
ผศ.ดร.นันทิยา
กองทุนสนับสนุน ดวงภุมเมศ
การวิจัย (สกว.)

- อ.ดร.นันธิดา
จันทรางศุ

3 การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย:
กรณีการจัดทาแผนน้าแบบมีส่วนร่วม
ในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

สานักงาน
อ.ดร.สิรินทร
กองทุนสนับสนุน พิบูลภานุวัธน์
การวิจัย (สกว.)

- รศ.ดวงพร
คานูณวัฒน์
- น.ส.พัชรินทร์
เกตุจานงค์
- น.ส.สุกัญญา
เสรีนนท์ชัย

รายงานประจาปี 2560
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แหล่งทุน
สนับสนุน

โครงการวิจัยเรื่อง

หัวหน้า
โครงการ

4 แผนงานวิจัย การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย
ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา
ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน

สานักงาน
รศ.ดร.สิงหนาท
กองทุนสนับสนุน น้อมเนียน
การวิจัย (สกว.)
ฝ่ายชุมชนและ
สังคม เครือข่าย
องค์กรบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ
(คอบช.)

5 การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัย
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สานักงาน
ผศ.ดร.นันทิยา
กองทุนสนับสนุน ดวงภุมเมศ
การวิจัย (สกว.)
ฝ่ายชุมชนและ
สังคม เครือข่าย
องค์กรบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ
(คอบช.)

ผู้ร่วมวิจัย

- อ.ดร.นันธิดา
จันทรางศุ

โครงการวิจัยประเภทรับจ้างวิจัย ประกอบด้วยโครงการต่อไปนี้
แหล่งทุน
สนับสนุน

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง

หัวหน้า
โครงการ

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทามาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาชาวิชาชีพงาน
ภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอน
ภาษาต่างประเทศอาชีพผู้สอนภาษาจีน

สถาบันคุณวุฒิ ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ
วิชาชีพ (องค์การ อึ้งสิทธิพนู พร
มหาชน)

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้เทคโนโยลีการศึกษาทางไกล
และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์โครงการ ENG24

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

Annual Report 2017

ผู้ร่วมวิจัย

รศ.ดร.สิงหนาท - รศ.ดร.โสภนา
น้อมเนียน
ศรีจาปา
- ผศ.ดร.นันทิยา
ดวงภุมเมศ
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แหล่งทุน
สนับสนุน

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง

หัวหน้า
โครงการ

(สพฐ.) กระทรวง
ศึกษาธิการ

3 ชุดโครงการ เยาวชน:พลังสร้างสรรค์วิถีไทย
สู่วิถีชีวิตสุขภาวะ

สานักงาน
รศ.ดวงพร
กองทุนสนับสนุน คานูณวัฒน์
การสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

4 โครงการการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
โดยคนพื้นที่อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

สานักงาน
อ.ดร.สิรินทร
กองทุนสนับสนุน พิบูลภานุวัธน์
การสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

รายงานประจาปี 2560

ผู้ร่วมวิจัย
- อ.ดร.สุมิตรา
สุรรัตน์เดชา
- อ.ดร.สิรินทร
พิบูลภานุวัธน์

- รศ.ดวงพร
คานูณวัฒน์
- อ.สิทธิพร
เนตรนิยม

