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2553
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2555-2559

2559-ปัจจุบนั

กำรฝึ กอบรม
1. Field Couse in Conservation Biology and Global Health : At the Human – Environment
Interface By Mahasarakham University and University of Washington, 11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2555
2. อบรมเรื่ อง การลดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุ มชน สามารถปฏิบตั ิได้ตามขั้นตอน
3Rs (Reuse- Reduce -Recycle) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม, 29
มีนาคม พ.ศ. 2556
3. ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง ISO14001:2004/OHSAS 18001:1999คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 15-16 มกราคม พ.ศ. 2551

4. ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง Occupational Health Safety คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้, 19-20 มกราคม พ.ศ. 2550
5. ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง Environment Management system of ISO 14001:2004
Requirment and Environment Performance Indicator คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550,
15-16 มกราคม พ.ศ. 2548
รำงวัล เกียรติบัตร สำขำวิชำกำรทีม่ ีควำมชำนำญพิเศษ:
- เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
- สิ่ งแวดล้อมศึกษา
- การจัดการมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
สำขำวิชำกำรทีม่ ีควำมสนใจพิเศษ:
- เทคนิคการประเมินมูลค่าทางสิ่ งแวดล้อม
- ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
- การบูรณาการจัดการเรี ยนการสอน
ผลงำนวิจัยทีต่ ีพมิ พ์ (ระดับนำนำชำติ)
ผลงำนวิจัยทีต่ ีพมิ พ์ ภำยในประเทศ
พัช ทิ ช า กุ ล สุ วรรณ์ , จุ ไ รรั ตน์ คุ รุโครต,ประยูร วงศ์จนั ทรา. 2558. การจั ดการเรี ยนการสอน
เศรษฐศาสตร์ กับการจัดการมลพิษอย่ างยิ่งยืน สาหรั บนิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2560
พัชทิชา กุลสุ วรรณ์ , จุไรรัตน์ คุรุโครต,ประยูร วงศ์จนั ทรา. 2558. การศึ กษาเปรี ยบเที ยบความรู้
การจั ดการทรั พ ยากรโดยใช้ หลัก เศรษฐศาสตร์ เจคติ ต่ อการอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และทั ก ษา
ทางการจัดการทรั พยากรโดยใช้ หลักเศรษฐศาสตร์ สาหรั บนิ สิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .
วารสารสมาคมสิ่ งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย ปี ที่ 7 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2559 หน้า 229241.
สิ ทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร กำรนำเสนอผลงำนด้ วยกำรพูด –

กำรนำเสนอผลงำนด้ วยโปสเตอร์
พัชทิชา กุลสุ วรรณ์ , อดิศกั ดิ์ สิ งห์ศรี โว ,จุไรรัตน์ คุรุโครต. การจัดการเรี ยนการสอนเศรษฐศาสตร์
กับทรั พยากรนา้ และ เศรษฐศาสตร์ กับทรั พยากรที่ดิน สาหรั บนิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .
วารสารราชเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการประชุมวิชาการวิจยั และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 วันที่
15-16 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่
ประสบกำรณ์ทเี่ กีย่ วข้ องกับกำรบริหำรงำนวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ -

โครงกำรวิจัยทีท่ ำเสร็จแล้ว
หัวหน้ ำโครงกำรวิจัย: -. แนวทางการสื บทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาการเจ็บป่ วยด้วย
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนชนเผ่าม้งบ้านขุนช่างเคี่ยน ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว.) ฝ่ ายวิจยั เพื่อท้องถิ่น
ผู้ร่วมโครงกำรวิจัย:
2554
พัชทิชำ กุลสุ วรรณ์ , 2554 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การพัฒนาตัวแบบการจัดการธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวโดยชุ มชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในพื้นที่ภาคเหนื อตอนบน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่ โดยการสนับสนุ นจาก
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
2553
พัช ทิชำ กุลสุ วรรณ์ , 2553 ผู้ ช่วยนั กวิจัย โครงการ การเสริ มสร้างศักยภาพชุ มชนเพื่ อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชน ภายใต้แผนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูง
โดยใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ นเครื่ อ งมื อ กรณี ศึ ก ษา ต าบลแม่ แ ดด อ าเภอกัล ยาณิ ว ฒ
ั นา
โดยการสนั บ สนุ น ของกองทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จ ัย (สกว.) ดู แ ลภายใต้โ ครงการ
อุตสาหกรรมการวิจยั การท่องเที่ยวและบริ การ
พัชทิชำ กุลสุ วรรณ์ , 2553 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ แนวทางพัฒนาศักยภาพชาวบ้านเพื่อ
การจัดการทรัพยากรในชุ มชน ในพื้นที่ บา้ นขุนช่ างเคี่ ยน บ้านแม่สาใหม่ บ้านดอยปุ ย
โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว.) ฝ่ ายวิจยั เพื่อท้องถิ่น
2552
พัชทิชำ กุลสุ วรรณ์ , 2552 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการแนวทางพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่ งชาติ
สุ เทพ-ปุย โดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและหน่ วยงานในพื้นที่ โดยการสนับสนุ นของ
กองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว.) ฝ่ ายวิจยั เพื่อท้องถิ่น
พัชทิชำ กุลสุ วรรณ์ , 2552 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ สิ่ งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน (Eco – school) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยการสนับสนุ นจาก
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

งำนวิจัยที่กำลังทำ
ผู้ร่วมโครงกำรวิจัย:
---------------------------------

