


แนบท้ายประกาศ 

1. รายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 2 

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคอีสานตอนบน 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 Start Up 
โครงการต้นแบบธุรกิจท้องถิ่นอีสานเพ่ือ
น าไปสู่เจ้าของกิจการยิมมวยไทย  

ดร.พชร ชาตะวิถี 1,075,000 

     

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคอีสานตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

2 Premium OTOP 
ผ้าพันคอไหมมัดหมี่ลายจ าหลักจากปราสาท
ขอมพัฒนาสู่สินค้า ECO Premium OTOP 

รศ.สมบัติ  ประจญศานต์  691,900 

     

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

3 Premium OTOP 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรกมะพร้าวของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จักสานก้านมะพร้าว น  าตาล 
ท่าคา ให้เป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP  

อรนุช สมคะเน 500,000 

     
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

4 Premium OTOP 
พัฒนาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนิคม
ลานข่อยจังหวัดพัทลุง   

ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ 671,400 

 

 

 

 

 



2. รายชื่อข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ มีมติให้ปรับปรุง 

เครือข่ายวิจัยวิจัยอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 Premium OTOP 
การพัฒนาคุณภาพและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือการยกระดับ
คุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอก่ีเอว 

 รศ.พรรณนุช  ชัยปินชนะ  990,000 

2 Premium OTOP 

การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเครื่องเงิน 
Premium OTOP ของชุมชนจังหวัดน่าน
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการค้าด้วยมาตรฐาน
ฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์  

 ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก  1,333,000 

3 
High Value 
Services 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีจาก
ธรรมชาติคุณค่าจากภูมิปัญญา สู่การเป็น 
Premium OTOP ของชุมชนบ้านใหม่ สันติ
สุขอ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   

 ดร.บานจิตร  สายรอค า  550,000 

4 
High Value 
Services 

การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผ้าไหม
ไทยอีสานด้วยระบบ E-Commerce ส าหรับ
วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี ยงไหม บ้านสัน
ธาตุ อ าเภอเชียงแสน จ.เชียงราย 

ผศ.ดร.วิโรจน ์ปงลังกา  785,000 

5 
High Value 
Services 

การพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการตลาด 
ผ่ า น ธุ ร กิ จ  E - commerce ของก ลุ่ ม ผู้ 
ประกอบการเครื่องเขินเชิงดอย อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 ดร.กรวรรณ สังขกร  601,400 

6 
High Value 
Services 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการ
จัดจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ้าย้อมครามสี
ธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง 
จังหวัดแพร่ 

 ดร.รชพรรณ  ฆารพันธ์  649,800 



7 
High Value 
Services 

แนวทางการเพ่ิมมูลค่าและการพัฒนาการ
ตลาด ผ้าซิ่นตีนจกลุ่มน  าลี ของกลุ่มผ้าซิ่นตีน
จกลุ่มน  าลี  บ้านปวงค า อ าเภอลี  จังหวัด
ล าพูน  

ธิตินัดดา จินาจันทร์  450,000 

  
   

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

8 Premium OTOP 
การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากเปลือก
แมคคาเดเมีย  

ดร.ตติยา เทพพิทักษ 500,000 

9 Premium OTOP 
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการใหบริการการ 
ทองเที่ยวส าหรับชาวตางชาติ 

 พองาม เหลี่ยมศิริวัฒนา  500,000 

10 Start Up 
พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับด วย        
ภูมิปญญาและอัตลักษณ์ไทยส าหรับกลุมผู
บริโภคสมัยใหม 

ผศ.ดร.สิทธิพงษ เพ่ิมพิทักษ์ 1,500,000 

11 Start Up 

โครงการเพ่ิมมูลคาและขีดความสามารถใน
การแขงขันทางการตลาดทั งในและต าง
ประเทศของผลิตภัณฑเวชส าอางจากขาว
ไรซเบอรี่ ของเครือขายวิสาหกิจชุมชน ใน
จังหวัดพิษณุโลก ดวยนวัตกรรมสารสกัดที่
ไดจากกระบวนการหมักขาวไรซเบอรี่แบบ 
cofermentation  

ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตตสวัสดิ์ 1,500,000 

  
   

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคอีสานตอนบน 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

12 Premium OTOP ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
เพ่ืองานออกแบบตกแต่งภายใน  

ดร.นิพัทธา หรรนภา 850,000 

13 Premium OTOP 
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าในเชิงพาณิชย์  ส าหรับกลุ่มเครื่อง 
ปั้นดินเผาบ้านวังถั่ว  

สุภาพร อรรถโกมล 550,000 



14 Premium OTOP 
โครงการสร้างอัตลักษณ์องค์กรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร้านมีอุดมไหมไทย อ.  ชนบท      
จ.ขอนแก่น  

ภาคิน ี เปล่งดีสกุล 400,000 

  
   

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคอีสานตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

15 Premium OTOP 
การพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมโบราณนาโน
ย้อมสีธรรมชาติเป็น Premium OTOP  

ดร.สุดาพร  ตังควนิช 1,400,000 

16 Premium OTOP 
การพัฒนาหัตถกรรมจากเส้นใยสีธรรมชาติสู่
สินค้า DIY ระดับพรีเมียม  รศ.ดร.พรศิริ จงกล 1,390,000 

17 Premium OTOP 

การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ด่ านเกวียนสู่ การเป็น  Premium OTOP 
โดยใช้เทคโนโลยีการขึ นรูป 3 มิต ิ 

ผศ.ดร. ปภากร พิทยชวาล  1,855,000 

18 Premium OTOP 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าดอกล าดวนเพ่ือ
จ าหน่ายเป็นสินค้าOTOPในจังหวัดศรีสะ
เกษ  

ผศ.ดร. พัชรา ปราชญ์เวทย์ 550,000 

19 Premium OTOP 
การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเชิง
แดง อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์สู่สากล  ผศ.สายใจ  ทันการ 500,000 

20 Premium OTOP 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม    
ย อมสีธรรมชาติด วยทุนทางวัฒนธรรม 
และภูมิป ญญาสู  Premium OTOP ของ 
กลมุสตรีทอผาบานหัวเมือง จังหวัดยโสธร  

รศ.ดร.นลิน ี ทองประเสริฐ 700,000 

21 Premium OTOP 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
จ า ก ก ก เ พ่ื อ ย ก ร ะดั บ เ ป็ น ผลิ ตภัณฑ์  
Premium OTOP  

ดร.อมรรัตน์  วงษ์กลม 894,800 

22 Premium OTOP 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาใน
ท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน :  กรณีศึกษา
กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา  อ าเภอบ้าน
กรวด  จังหวัดบุรีรัมย์   

วัชระ   วชิรภัทรกุล  500,000 



23 Premium OTOP 

การสร้ า งมูลค่ า เ พ่ิมผ้ าทอบาราย เ พ่ื อ
ยกระดับสู่สินค้า OTOP 5 ดาว ตามเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านโคกเมือง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล 600,000 

24 Premium OTOP 
การพัฒนาผ้าทอมือเพ่ือยกระดับสินค้า       
สู่  OTOP Premium ของชุมชนสายยาว 
ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

 ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์  960,000 

25 Premium OTOP 

การสร้างลวดลายอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์
เขมรเพ่ือพัฒนาเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม 
ของหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านสนวนนอก 
อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์   

ชูศักดิ์    ยาทองไชย  520,000 

26 Premium OTOP 

นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
งานทอเสื่อกกเชิงพาณิชย์กลุ่มท าด้วยใจรัก    
บ้านจังหัน ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง   
จ.บุรีรัมย์  

อัษฎางค์  รอไธสง   497,000 

27 Premium OTOP 
โ คร งการ พัฒนาคุณภ าพผ้ า ไห ม ด้ ว ย
กระบวนการนาโนเทคโนโลยี  ภวิษย์หาญ พะนุมรัมย์  500,000 

28 Premium OTOP 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและต้นไหล
ในจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมาย
สู่ตลาดต่างประเทศ  

พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา 550,000 

29 
High Value 
Services 

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่ม
น  าห้วยทับทัน ต าบลอีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ   
จ.ศรีสะเกษ  

 ช านาญ   โสดา  212,600 

30 
High Value 
Services 

การเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศป่าเขาอังคาร โดยนวัตกรรม 4.0  ดร. สรรเพชร เพียรจัด 1,615,700 

31 
High Value 
Services 

การสร้างโปรแกรมเพ่ือเลือกลวดลายส าหรับ
ผลิตชุดทองเหลืองบ้านปะอาวจั งหวัด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ   

รัตน์ชฎาพร  ศรีสุระ   1,060,000 



32 
High Value 
Services 

การส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายหัตถกรรมพื นบ้าน 
และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวน
นอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์  สู่ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย  680,000 

33 Start Up 
นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฉลาดเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน   ผศ.ดร. ธีรวฒัน์ สินศิร ิ  2,000,000 

  
   

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

34 Premium OTOP 
โครงการวิจัยทดลองนวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแฟชั่นประเภทหนัง
เพ่ือ สร้างแบรนธุรกิจสู่ตลาดสากล   

ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ  1,950,000 

35 Premium OTOP 
โครงการพัฒนาเทคนิคการประกอบชุด
ดอกไม้ประดิษฐ์ส าเร็จรูปเพ่ือตกแต่งสถานที่
ส าหรับงานมงคลในเชิงพาณิชย์  

ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ  1,220,000 

36 Premium OTOP 

โครงการพัฒนารูปแบบชุดเครื่องเรือนวิถี
ชีวิตยุคใหม่ภายในที่พักอาศัยด้วยการขึ นรูป
ด้ วยภู มิ ปัญญาการจั กสานผั กตบชวา
กรณีศึกษาจังหวัดอ่างทอง กลุ่มผลิตภัณฑ์
จักสานผักตบชวา อ าเภอบางเจ้าฉ่า จังหวัด
อ่างทอง  

 ผศ.ดร.อรัญ วาณิชกร  1,720,000 

37 Premium OTOP 
โครงการพัฒนาและออกแบบสิ่งทอป้องกัน
มดจากไหมมัดหมี่ส าหรับโต๊ะอาหาร 

กรกลด ค าสุข  500,000 

38 Premium OTOP 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานบ้านปาก
คลองบางกระเพียง ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล  500,000 

  
   

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 



39 Premium OTOP Eco Glass Hub เพ็ญสิริ   ชาตินิยม 1,500,000 

40 Premium OTOP 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อัดวิสาหกิจชุมชน
ป่าชุมชนต าบลลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี  

ศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ  850,000 

41 Premium OTOP 

การพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าของชุมชนกลุ่ม
แม่บ้าน บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา   
ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

ผศ.ดร.อมรินทร์  เทวตา 500,000 

42 Premium OTOP 
การเพ่ิมมูลค่าวัสดุตกแต่งเซรามิกส์ด้วย
นวัตกรรมการผลิตวัสดุพรุน และนวัตกรรม
การท าความสะอาดตนเอง  

ดร.รุ่งโรจน ์ ปิยะภานุวัฒน์  507,500 

43 Premium OTOP 
เครื่องคัดลอกชิ นงาน OTOP หัตถกรรมไม้
แกะสลัก 

ดร.ติณณภพ  แพงผม 273,905 

44 
High Value 
Services 

การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเพ่ือ
บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวน  าพุร้อน
จังหวัดกาญจนบุรีส าหรับผู้สูงอายุ  

 ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ  1,085,800 

45 
High Value 
Services 

โครงการแอพพลิ เคชั่นให้บริการค้นหา
ต าแหน่งสถานที่จัดการแสดงดนตรีและ
วัฒนธรรมร่ วมสมั ย  เ พ่ื อส่ ง เสริ มกา ร
ท่องเที่ยวในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล  

 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ราชรักษ์  1,100,000 

46 
High Value 
Services 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการซื อขาย
สินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น (OTOP) และ
ผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารท้องถิ่นแบบ
ออนไลน์ ด้วยคิวอาร์โค้ด ตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี  

ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ 500,000 

47 Start Up Pynt Square  ชัยรัตน์ จิตตสินนวา 1,000,000 

48 Start Up 
OTOP and handicraft  For Smart and 
IOT Product 

ดร.อรช กระแสอินทร์ 400,000 

  
   

 



เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

49 Premium OTOP 

การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ด้วยนวัตกรรม delayed-action gelling 
agent เ พ่ื อ เ พ่ิ ม มู ล ค่ า ย า ง พ า ร า ภ า ค
ตะวันออก  

ดร. มิยอง ซอ 1,800,000 

50 
High Value 
Services 

การพัฒนา Web Application เ พ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับพื นที่เกาะสี
ชัง จังหวัดชลบุรี  

ดร.รชฏ จันทร์น้อย 946,000 

  
   

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

51 Premium OTOP 
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบริหารงาน
บัญชีต นทุนผลิตภัณฑ เฟอร์นิ เจอร จาก 
กระจูด 

ดร.มุกดาวรรณ   พลเดช  800,000 

  
   

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

52 Premium OTOP 
พัฒนาผ้าทอเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรด
และการย้อมสีธรรมชาติ  เ พ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  

 ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา 1,150,000 

53 Premium OTOP 
ก า ร ถ่ า ย ท อด เ ท ค โ น โ ล ยี เ พ่ื อ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ าปะลางิ ง เ พ่ือ
ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP  

พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ 850,000 
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