ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําป 2562 รอบที่ 2
__________________________________________________________

เพื่อใหโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยใช
งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป 2562 รอบที่ 2 เปนไปดวยความเรียบรอย นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบดวยขอ
8 (1) ขอ 18 (3) ขอ 13 และขอ 19 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยกองทุนเพื่อการวิจัย
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ในคราวครั้งที่
10/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ
รหัสโครงการ

ชื่อผูขอทุน

ชื่อโครงการวิจัย

งวดที่ 1
50%
(บาท)

งวดที่ 2
40%
(บาท)

งวดที่ 3
10%
(บาท)

รวม
100%
(บาท)

GB_62_12 รศ.ดร.สุวิมล
เรืองศรี

การพัฒนาวัสดุแกวที่
เติมไอออนของธาตุ
แลนทาไนดเพื่อ
ประยุกตใชเปนวัสดุโฟ
โตนิกส

657,931 526,344 131,586 1,315,861

GB_62_12.1 รศ.ดร.สุวิมล
เรืองศรี

การพัฒนาแกวเทลลู
ไรทที่เติม Ce3+
สําหรับประยุกตใช
เปนวัสดุตรวจวัดรังสี
เอ็กซ

242,500 194,000 48,500

485,000

GB_62_12.2 ผศ.ดร.กีรติ
เกิดศิริ

การพัฒนาแกวออกซี 192,431 153,944 38,486
ฟลูออไรดที่เติม
Tb3+สําหรับประยุกต
ใชเปนวัสดุตัวกลาง
เลเซอรสีเขียว

384,861

GB_62_12.3 อ.ดร.ณัฐกฤตา การพัฒนาแกวบอโร
จันทิมา
ฟอสเฟตที่เปลงแสง
ขาวที่เติม Dy3+
สําหรับประยุกตใช
เปนอุปกรณทางแสง

223,000 178,400 44,600

446,000
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งวดที่ 1
50%
(บาท)

งวดที่ 2
40%
(บาท)

งวดที่ 3
10%
(บาท)

รวม
100%
(บาท)

GB_62_13 ผศ.ดร.พฤฒิพล นวัตกรรมในการ 617,443
ลิ้มกิจเจริญภรณ วิเคราะหสมบัติ
ของวัสดุดวยรังสี
แกมมา

493,954

123,488

1,234,885

GB_62_13.1 ผศ.ดร.พฤฒิพล การพัฒนา
ลิ้มกิจเจริญภรณ เทคนิควัดคา
ความหนาแนน
ของวัสดุหลาย
ชั้นโดยใชรังสี
แกมมา

209,365

167,492

41,873

418,730

GB_62_13.2 อ.ดร.กิตติพงษ
เสียงเสนาะ

การพัฒนา
เทคนิคการวัด
คาความพรุน
ของวัสดุใน
อุตสาหกรรม
กอสรางโดยใช
รังสีแกมมา

202,988

162,390

40,597

405,975

GB_62_13.3 อ.ดร.วุฒิชัย
ไชยภักษา

การพัฒนา
เทคนิคการวัด
ความหนาแบบ
ไมทําลายของ
วัสดุหลายชั้นใน
อุตสาหกรรม
โดยใชรังสี
แกมมา

205,090

164,072

41,018

410,180

GB_62_14 รศ.ดร.จักรพงษ ศูนยวิจัยแหง
แกวขาว
ความเปนเลิศ
ทางเทคโนโลยี
แกวและวัสดุ
ศาสตร
(ระยะที่ 2)
(ชุดโครงการ
วิจัย)

2,105,377 1,684,302 421,075

4,210,754

GB_62_14.1 รศ.ดร.จักรพงษ ศูนยวิจัยแหง
แกวขาว
ความเปนเลิศ
ทางเทคโนโลยี
แกวและวัสดุ
ศาสตร
(ระยะที่ 2)

1,518,175 1,214,540 303,635

3,036,350

รหัสโครงการ

ชื่อผูขอทุน

ชื่อโครงการวิจัย

(โครงการวิจัย
ยอย)

- 3 งวดที่ 1
50%
(บาท)

งวดที่ 2
40%
(บาท)

งวดที่ 3
10%
(บาท)

GB_62_14.2 ผศ.ดร.ณัฐพล
ศรีสิทธิโภคกุล

การพัฒนาเทคนิคการ 137,500
ลดฟองอากาศในวัสดุ
แกวทางอุตสาหกรรม
โดยใชSb2O3

110,000

27,500 275,000

GB_62_14.3 อ.ดร.ยศกิต
เรืองทวีป

การพัฒนาแกวสี
แบบSelf-Striking ที่
อุณหภูมิตํ่าเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน

230,000

184,000

46,000 460,000

GB_62_14.4 อ.ดร.วัชรินทร
ราชนิยม

การสํารวจทรายทอง 219,702
ถิ่นในจังหวัดนครปฐม
สําหรับการผลิตแกว
เพื่อการทดแทน
การนําเขาทรายแกว
อุตสาหกรรม

175,762

43,940 439,404

รหัสโครงการ

ชื่อผูขอทุน

ชื่อโครงการวิจัย

รวม
100%
(บาท)

ใหผูที่ไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยขางตน
ดําเนินการกําหนดราคากลางตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 103/8 และโครงการวิจัยใดมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยในมนุษย
จะตองยื่นเขากระบวนการรับรองจรรยาบรรณตามเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายในระยะเวลา 2 เดือน และแกไขตามขอ
เสนอแนะของกรรมการจริยธรรมภายใน 2 เดือน จากนั้นติดตอทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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