
 
ประกาศเครือขา่ยวจิยัอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง 

เรือ่ง  ผลการพิจารณาการจดัสรรทนุอดุหนุนการวจิัยโครงการวจิัยและนวตักรรม 
เพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยสีู่ชมุชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
โดยการสนับสนนุจากส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

 

 ตามท่ีเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 แก่สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างไป
แล้วนั้น  

บัดนี ้เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 

................................................... 
ด้านเกษตรกรรม  
ชดุโครงการวจิยัที่1 เรื่อง “โรงเรอืนอจัฉรยิะตน้แบบส าหรบัการเพาะปลูกหน่อไมฝ้รัง่” 

  โดย อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม   (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

   งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 
   พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดนครปฐม   
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยจ านวน 2  เรื่อง ดังนี้ 
 โครงการวจิยัที ่1 “การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยระบบอัจฉริยะ” 
  โดย อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม     หัวหน้าโครงการ (50%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

   นายวิทยา แก้วสุริยวงค์      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
  หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

   อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวด ี     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง    ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
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โครงการวจิยัที ่2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจริยะเพ่ือส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
  โดย อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม     หัวหน้าโครงการ (50%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

   นายวิทยา แก้วสุริยวงค์      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
  หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

   อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวด ี     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง    ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 

ชดุโครงการวจิยัที ่2 เรือ่ง “การใชปุ้ย๋อนิทรยี์คุณภาพสูงอัดเมด็เพื่อเพิม่ผลติภาพและลดผลกระทบทางด้าน   
สิง่แวดลอ้มของระบบการผลติขา้ว” 

  โดย รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์   (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร   

   งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 
   พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดนครปฐม   
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
 โครงการวจิยัที ่3  เรือ่ง “ศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดต่อการผลิตข้าวและประสิทธิภาพการ

ใช้ประโยชน์จากปุ๋ย ” 

  โดย รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์    หัวหน้าโครงการ (60%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร      

  นายจีระศักดิ์ ชอบแต่ง      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 

  หน่วยงาน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

   อาจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร์     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร    
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 โครงการวจิยัที ่4 เรือ่ง “ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดและการใช้

ปุย๋เคมีท่ีมีต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม” 

  โดย นายจีระศักดิ์ ชอบแต่ง      หัวหน้าโครงการ (40%) 
  หน่วยงาน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

  รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์    ผู้ร่วมงานวิจัย (40%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร      
   อาจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร์     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร    

 โครงการวจิยัที ่5 เรือ่ง “การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดเพ่ือเพ่ิมผลิต

ภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว” 

  โดย นายธีรยุทธ  คล้ าชื่น      หัวหน้าโครงการ (30%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ ์    ผู้ร่วมงานวิจัย (30%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร      
   อาจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร์     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร    

  นายจีระศักดิ์ ชอบแต่ง      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

  นางสาวศิริวรรณ  แดงฉ่ า      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ชดุโครงการวจิยัที ่3 เรือ่ง .“โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการผลติน้ านมโคในจงัหวัดเพชรบรุเีพื่อความยัง่ยืน : กรณี
การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลติน้ ายาซีเอ็มทีทีผ่ลติเอง และการตรวจน้ านมดว้ยน้ ายาซเีอ็มทเีพือ่ลดปญัหาโรคเต้า
นมอักเสบของโคนม” 
  โดย อาจารย์ น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก     (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 
   พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดเพชรบุรี 
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยจ านวน 2  เรื่อง ดังนี้ 
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 โครงการวจิยัที ่6 เรือ่ง “การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตน้ ายาซีเอ็มที และการตรวจน้ านมด้วยน้ ายาซี

เอ็มทีเพ่ือลดปัญหาโรคเต้านมอักเสบของโคนม” 

  โดย อาจารย์ น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก     หัวหน้าโครงการ (50%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  อาจารย์ ดร. อรรถพล เทียนทอง     ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  รองศาสจราจารย์ น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส   ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 โครงการวจิยัที ่7 เรือ่ง “การตรวจสอบประสิทธิภาพของน้ ายาตรวจสอบโรคเต้านมอักเสบที่ผลิตขึ้นเอง

ส าหรับฟาร์มโคนมรายย่อยในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี” 

  โดย อาจารย์ ดร. อรรถพล เทียนทอง     หัวหน้าโครงการ (50%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  อาจารย์ น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก     ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  รองศาสจราจารย์ น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส   ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ชดุโครงการวจิยัที่4 เรื่อง .“การปรบัปรงุคณุภาพน้ าและพฒันากจิกรรมเพื่อการจดัการฟาร์มเพาะเลีย้งสตัวน์้ า
ชายฝัง่ดว้ยวสัดพุื้นถิน่ของจงัหวดัสมทุรสงคราม” 

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์  (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

   งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 
   พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดสมุทรสงคราม  
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยจ านวน 2  เรื่อง ดังนี้ 
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 โครงการวจิยัที ่8  เรือ่ง “การใช้วัสดุพื้นถิ่นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ าและเลนตะกอน” 

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์   หัวหน้าโครงการ (35%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  นางสาวภาวิณี พัฒนจันทร์     ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์    ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
   อาจารย์  ดร.ชญาดา พันธุ์สุข     ผู้ร่วมงานวิจัย (15%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล      
 โครงการวจิยัที ่9 เรือ่ง “พัฒนาเลนตะกอนด้วยวัสดุพื้นถิ่นเพ่ือใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารในการเพาะปลูกพืช” 

  โดย นางสาวภาวิณี พัฒนจันทร์     หัวหน้าโครงการ (35%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์   ผู้ร่วมงานวิจัย (30%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
   นายบัณฑิต ติรชุลี      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
   นางเรณู สุขล้วน       ผู้ร่วมงานวิจัย (15%) 
   หน่วยงาน เกษตรกร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม    

 
โครงการวจิยัที ่10 เรื่อง “การจดัการความรูก้ารใชป้ระโยชนจ์ากกากชานอ้อยเพื่อเป็นอาหารสัตว์ อ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร  ภุมรินทร์     หัวหน้าโครงการ (40%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

   งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 
   พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดราชบุรี 
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์    ผู้ร่วมงานวิจัย (30%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  อาจารย์กนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  นางสาวปภัสราภรณ์ เหรียญทอง     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

   หน่วยงาน กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหนองกลางด่านพัฒนา 
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โครงการวจิยัที ่11  เรื่อง “การลดของเสยีทางการเกษตรดว้ยวธิกีารหมักปุย๋  และการเพิม่มลูค่าผลผลติ
ดว้ยการเพาะเห็ด ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”  

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี    หัวหน้าโครงการ (50%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

   งบประมาณ จ านวน 160,000 บาท 
   พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดนครปฐม 
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
  อาจารย์ ดร.ปรารถนา เผือกวิไล     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  นางสาวกาจนา  สุราภา      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

  นางสาวสิริประภัสสร์  ระย้าย้อย     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

  นางสาวศศิธร  สายแก้ว      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

  นายศุภโชค ก าภูพงศ์      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ชีวภาพก้าวหน้า จังหวัดนครปฐม 

โครงการวิจัยที่ 12  เรื่อง “การใช้ประโยชน์กรดอินโดลแอซีติกที่ผลิตโดยแบคทีเรียเพื่อการปลูกข้าว”  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่   หัวหน้าโครงการ (30%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

   งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 
   พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดนครปฐม 
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
  อาจารย์ ดร.เสาวภา เขียนงาม     ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  นางสาวพิมพ์ใจ  มีตุ้ม      ผู้ร่วมงานวิจัย (15%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  อาจารย์ ดร.ศิรพรรณ  สุคนธสิงห์      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  นางสมพร สืบสมบัติ        ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน 

  นางสาวชนาพร ตระกูลแจะ       ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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โครงการวิจัยที่ 13  เรื่อง “การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะแบบไฮบริดจ์

เพื่อดูดน้ าลึกใต้ ดินส าหรับกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ: กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก

ปลอดภัยบ้านห้วยพระ ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม” 

 โดย อาจารย์บัญชา  หิรัญสิงห์      หัวหน้าโครงการ (50%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  งบประมาณ จ านวน 180,000บาท 
  พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดนครปฐม 
  ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชเนษฎ์   ม้าล าพอง   ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  อาจารย์อานนท์ อิศรมงคลรักษ์     ผู้ร่วมงานวิจัย (15%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  อาจารย์วทัญญู   มีศรีสุข      ผู้ร่วมงานวิจัย (15%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

โครงการวจิยัที1่4  เรื่อง “การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ด้วย

เทคนิคน้ าเชื้อแช่แข็งแบบง่ายสู่การเพิ่มผลผลิตวัวลานเพชรบุรี” 

 โดย อาจารย์ ดร.พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ     หัวหน้าโครงการ (50%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  งบประมาณ จ านวน 200,000 บาท 
  พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดเพชรบุรี 
  ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
  อาจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  อาจารย์มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  นายประชุม เกตุพยัคฆ์      ผู้ร่วมงานวิจัย(10%) 

  หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

  อาจารย์ ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์     ผู้ร่วมงานวิจัย(10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
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ด้านวสิาหกจิชุมชน 
โครงการวิจัยที่ 15 เรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะนาวและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้าน

หนองมะกอก ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี” 

 โดย อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร     หัวหน้าโครงการ (30%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  งบประมาณ จ านวน 160,000 บาท 
  พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดเพชรบุรี 
  ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
  อาจารย์ ดร. สุคนธา สุคนธ์ธารา     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา สกุลชิดทอง    ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  อาจารย์ ดร.กุลวดี แก้วก่า      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  อาจารย์ ดร.อัจฉริยกุล พวงเพ็ชร์     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  นายวัชรินทร์ สุขสนาน      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา      ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  นางพิทยาภรณ์ ชมยิ่ง      ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 

  หน่วยงาน ประธานกลุ่มอาชีพบ้านหนองมะกอก ต าบลวังจันทร์ 
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โครงการวจิยัที ่16  เรื่อง  “การพฒันาผลติภณัฑต์า้นเชือ้แบคทเีรียทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมจาก 

สารสกดัเปลือกสม้โอและการบรูณาการการใชป้ระโยชน์อยา่งมสีว่นรว่มของชมุชน ต.บางเตย  

อ.สามพราน จ.นครปฐม” 

 โดย อาจารย์วชิราภรณ์ ชูพันธ์      หัวหน้าโครงการ (30%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

  งบประมาณ จ านวน 100,000บาท 
  พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดนครปฐม 
  ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
  อาจารย์ทวิวรรณ สารีบท      ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

  อาจารย์เยาวลักษณ์  วงศ์พรหม     ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

  อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ   เจริญลักษณ์     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 

  อาจารย์ ดร.อ าพล ใจรักษ์      ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

   อาจารย์ ดร.วัชระ  เลี้ยวเรียน     ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

ด้านการท่องเทีย่ว 
โครงการวิจัยที่ 17 เรื่อง  “โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดิจิตอลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์”   

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน  งามสุริยโรจน์   หัวหน้าโครงการ (30%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

  งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท 
  พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดนครปฐม 
  ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
  อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงษ์เอก     ผู้ร่วมงานวิจัย (30%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  นางสาวถนอมศรี เปลี่ยนสมัย     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

  นางสาวจงดี เศรษฐอ านวย     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
  หน่วยงาน ประธานกลุ่มสินค้าแปรรูปทางการเกษตรต าบลศาลายา 






