
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมผาน

กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
__________________________________________________________

เพื่อใหโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมผานกองทุนสง
เสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แหงพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบดวยขอ 8 (1) ขอ 18 (3) ขอ 13 และขอ 19 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วาดวยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
วิจัย ในคราวประชุมเวียน เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

รหัสโครงการ ชื่อผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย
งวดท่ี 1
50%
(บาท)

งวดที่ 2
30%
(บาท)

งวดที่ 3
20%
(บาท)

รวม
100%
(บาท)

TSRI_63_1 ผศ.ดร.สุชาดา
แสงดวงดี

การยกระดับรายได
เกษตรกรทันสมัยผาน
การจัดการการตลาดผัก
ปลอดภัยจังหวัด
นครปฐม

2,070,000 1,242,000 828,000 4,140,000

TSRI_63_1.0 ผศ.ดร.สุชาดา
แสงดวงดี

(บริหารแผน)
การยกระดับรายได
เกษตรกรทันสมัยผาน
การจัดการการตลาดผัก
ปลอดภัยจังหวัด
นครปฐม

260,000 156,000 104,000 520,000

TSRI_63_1.1 อ.ดร.วิศิษฐ   
 ฤทธิบุญไชย

พฤติกรรมผูบริโภคและ
ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผัก
ปลอดภัยผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และการตลาดหลาก
ชองทาง

285,000 171,000 114,000 570,000
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รหัสโครงการ ช่ือผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย
งวดท่ี 1
50%
(บาท)

งวดที่ 2
30%
(บาท)

งวดที่ 3
20%
(บาท)

รวม
100%
(บาท)

TSRI_63_1.2 อ.ศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ

การพัฒนาระบบการ
จัดสงผักปลอดภัยของ
กลุมเกษตรกรทันสมัย
จังหวัดนครปฐม

495,000 297,000 198,000 990,000

TSRI_63_1.3 อ.สมพล     
 สุขเจริญพงษ

การพัฒนาระบบตรวจ
สอบยอนกลับผัก
ปลอดภัยในกลุม
เกษตรกรทันสมัย
จังหวัดนครปฐม

245,000 147,000 98,000 490,000

TSRI_63_1.4 อ.ดร.กนกพัชร
กอประเสริฐ

การพัฒนาชองทางการ
ตลาดออฟไลนและ
ออนไลนสําหรับผัก
ปลอดภัยในกลุม
เกษตรกรทันสมัย
จังหวัดนครปฐม

330,000 198,000 132,000 660,000

TSRI_63_1.5 ผศ.ดร.สุชาดา
แสงดวงดี

การสงเสริมการตลาด
ผักปลอดภัยของกลุม
เกษตรกรทันสมัย
จังหวัดนครปฐมผาน
กลยุทธสื่อ
ประชาสัมพันธการ
ตลาดเชิงรุกแบบมีสวน
รวม

455,000 273,000 182,000 910,000
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รหัสโครงการ ช่ือผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย
งวดท่ี 1
50%
(บาท)

งวดที่ 2
30%
(บาท)

งวดที่ 3
20%
(บาท)

รวม
100%
(บาท)

TSRI_63_2 ผศ.ดร.ภรัณยา
ปาลวิสุทธิ์

แพลตฟอรมอัจฉริยะ
เชิงบูรณาการเพ่ือการ
สงเสริมการประมงนํ้า
จืดในทองถิ่นสูยุค
ประเทศไทย 4.0

1,045,000 627,000 418,000 2,090,000

TSRI_63_2.1 อ.มงคล   
 รอดจันทร

การพัฒนาระบบตรวจ
สอบคุณภาพนํ้าดวย
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
ทุกสรรพส่ิงรวมกับ
ระบบปญญาประดิษฐ

342,500 205,500 137,000 685,000

TSRI_63_2.2 ผศ.ดร.ภรัณยา
ปาลวิสุทธิ์

การพัฒนาระบบ
ตนแบบฐานขอมูล
ธุรกิจการประมงนํ้าจืด
ในทองถิ่นดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตรบนการ
ประมวลผลแบบกลุม
เมฆ

 340,000  204,000  136,000 680,000

TSRI_63_2.3 อ.อภินันท
จุนกรณ

แพลตฟอรมเชิง
พาณิชยสําหรับธุรกิจ
การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
จืดเพ่ือเพิ่มรายได
เกษตรกรประมงนํ้าจืด
ในทองถิ่น

 362,500  217,500  145,000 725,000
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รหัสโครงการ ช่ือผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย
งวดท่ี 1
50%
(บาท)

งวดที่ 2
30%
(บาท)

งวดที่ 3
20%
(บาท)

รวม
100%
(บาท)

TSRI_63_3 รศ.ดร.จักรพงษ
แกวขาว

การใชประโยชนจากขี้
เถาแกลบเหลือใชจาก
กลุมเกษตรกรและโรง
สีขาวในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีเพ่ือพัฒนา
เปนสินคาท่ีเปน
เอกลักษณของพื้นที่

1,750,000 1,050,000 700,000 3,500,000

TSRI_63_3.1 รศ.ดร.ณัฐพล
ศรีสิทธิโภคกุล

ความพรอมของขี้เถา
แกลบเหลือใชใน
จังหวัดสุพรรณบุรีใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ
ทองถิ่น

250,000 150,000 100,000 500,000

TSRI_63_3.2 รศ.ดร.จักรพงษ
แกวขาว

การออกแบบและ
พัฒนาสูตรแกวและหา
เง่ือนไขที่เหมาะสมใน
การเตรียมแกวจากขี้
เถาแกลบในจังหวัด
สุพรรณบุรี

1,250,000 750,000 500,000 2,500,000

TSRI_63_3.3 ผศ.ดร.กีรติ
เกิดศิริ

การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
อัญมณีและเครื่อง
ประดับที่เตรียมจากขี้
เถาแกลบเพ่ือเปน
สินคาเอกลักษณของ
จังหวัดสุพรรณบุรี

250,000 150,000 100,000 500,000
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รหัสโครงการ ชื่อผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย

งวดที่ 1

50%

(บาท)

งวดที่ 2

30%

(บาท)

งวดที่ 3

20%

(บาท)

รวม

100%

(บาท)

TSRI_63_4 ผศ.แพรภัทร
ยอดแกว

การพัฒนาการทอง

เที่ยวนวัตวิถีกลุม

ชาติพันธุลาวครั่งใน

จังหวัดนครปฐม

3,438,450 2,063,070 1,375,380 6,876,900

TSRI_63_4.1 ผศ.แพรภัทร
ยอดแกว

การพัฒนาผลิตภัณฑ

เชิงสรางสรรค เพ่ือการ

พัฒนาการทองเที่ยว

นวัตวิถีกลุมชาติพันธุ

ลาวครั่งในจังหวัด

นครปฐม

175,000 105,000 70,000 350,000

TSRI_63_4.2 อ.ณรงค
วรรษบุญมา

ศูนยการเรียนรู

ผลิตภัณฑเชิง

สรางสรรคเพ่ือการ

พัฒนาการทองเที่ยว

นวัตวิถีกลุมชาติพันธุ

ลาวครั่งในจังหวัด

นครปฐม

275,000 165,000 110,000 550,000

TSRI_63_4.3 อ.ศิริญญา
อารยะจารุ

สารสนเทศการทอง

เที่ยวและส่ือการทอง

เที่ยวเพ่ือการ

พัฒนาการทองเที่ยว

นวัตวิถีกลุมชาติพันธุ

ลาวครั่งในจังหวัด

นครปฐม

200,000 120,000 80,000 400,000
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รหัสโครงการ ช่ือผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย

งวดที่ 1

50%

(บาท)

งวดที่ 2

30%

(บาท)

งวดที่ 3

20%

(บาท)

รวม

100%

(บาท)

TSRI_63_4.4 อ.ดร.ภารณี
นิลกรณ

การพัฒนาผลิตภัณฑเสริม
สรางสุขภาพเชิงสรางสรรค
เพ่ือการพัฒนา การทอง
เที่ยวนวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาว
ครั่ง ในจังหวัดนครปฐม

400,000 240,000 160,000 800,000

TSRI_63_4.5 อ.ถิรนันท

ประทุม

การพฒันาตลาดการทอ่ง

เที�ยวนวตัวิถีกลุม่ชาตพินัธุ์

ลาวครั�งในจงัหวดันครปฐม

243,000 145,800 97,200 486,000

TSRI_63_4.6 อ.ถิรนันท

ประทุม

การพัฒนาเสนทางการทอง

เที่ยว ส่ิงอํานวยความสะดวก

และปฏิทินการทองเที่ยวเพ่ือ

เชื่อมโยงการทองเที่ยว นวัตวิถี

กลุมชาติพันธุลาวครั่งใน

จังหวัดนครปฐมและพ้ืนท่ีใกล

เคียง

224,000 134,400 89,600 448,000

TSRI_63_4.7 ผศ.ดร.

สุพิชฌาย

จินดาวัฒน

ภูมิ

ภูมิปญญา วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
ลาวครั่ง เพ่ือรองรับการ
พัฒนาการทองเที่ยวนวัตวิถี
กลุมชาติพันธุลาวครั่งใน
จังหวัดนครปฐม

225,000 135,000 90,000 450,000
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รหัสโครงการ ชื่อผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย

งวดท่ี 1

50%

(บาท)

งวดที่ 2

30%

(บาท)

งวดที่ 3

20%

(บาท)

รวม

100%

(บาท)

TSRI_63_4.8 อ.เกงกาจ
ตนทองคํา

การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอ
มือสีธรรมชาติเชิงสรางสรรค
และออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือ
การอนุรักษฟนฟู สืบสาน และ
เพ่ิมมูลคาผาทอ สําหรับการ
ทองเที่ยวนวัตวิถีกลุมชาติพันธุ
ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม

433,450 260,070 173,380 866,900

TSRI_63_4.9 ผศ.แพร
ภัทร
ยอดแกว

การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอ
ตีนจกเชิงสรางสรรคและบรรจุ
ภัณฑ เพ่ือการพัฒนาการทอง
เที่ยวนวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาว
ครั่งในจังหวัดนครปฐม

225,000 135,000 90,000 450,000

TSRI_63_4.10 อ.จิรศุภา
ปลองทอง

การสังเคราะหภูมิปญญา วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมกลุม
ชาติพันธุลาวครั่งใน
ประเทศไทย

215,000 129,000 86,000 430,000

TSRI_63_4.11 อ.สุวภา
จรดล

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวนวัตวิถี
บนพื้นฐานภูมิปญญาชาติพันธุ
ลาวครั่งจังหวัดนครปฐม

203,000 121,800 81,200 406,000
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รหัสโครงการ ช่ือผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย

งวดที่ 1

50%

(บาท)

งวดที่ 2

30%

(บาท)

งวดที่ 3

20%

(บาท)

รวม

100%

(บาท)

TSRI_63_4.12 อ.ปยนาถ
อิ่มดี

การพัฒนาเครือขายชุมชน
เขมแข็งเพ่ือการพัฒนาการ
ทองเที่ยวนวัตวิถีกลุม
ชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัด
นครปฐม

200,000 120,000 80,000 400,000

TSRI_63_4.13 อ.ณรงค
วรรษบุญมา

การจัดการตลาดเพ่ือพัฒนา
ตลาดทองเที่ยว
นวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวครั่ง
ในจังหวัดนครปฐม

245,000 147,000 98,000 490,000

TSRI_63_4.14 อ.วัลลภา
วิชะยะวงศ

การขยายโอกาสตลาด
ออนไลนผลิตภัณฑจาก
ภูมิปญญากลุมชาติพันธุลาว
ครั่งสําหรับลูกคาตาง
ประเทศ

175,000 105,000 70,000 350,000

ใหผูที่ไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยขางตน ดําเนินการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 103/8 และโครงการวิจัยใดมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการวิจัยในมนุษย จะตองยื่นเขากระบวนการรับรองจรรยา
บรรณตามเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายในระยะ
เวลา 2 เดือน จากน้ันติดตอทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

 ประกาศ ณ  วันที่  12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

 

(รองศาสตราจารย ดร. พัชรศักดิ์ อาลัย)
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