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ประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

เร่ือง  ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

 ตามที่เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2562 ลงวันที่11 ตุลาคม พ.ศ.2561 แก่สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างไปแล้วนั้น  

บัดนี้ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

................................................... 
 

ด้านเกษตรกรรม  
1.ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเพาะปลูกสตรอเบอร์ร่ีด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่นครปฐม” 

  โดย อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม    หัวหน้าชุดโครงการ 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

   งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 
   พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดนครปฐม   
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยจ านวน 2  เร่ือง ดังนี้ 
 

 โครงการวิจัยที่ 1.1  “เพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกสตรอเบอร์ร่ีโดยการควบคุมอุณหภูมิด้วยเคร่ืองควบแน่น
ใช้อากาศหล่อเย็นแบบราคาย่อมเยา” 
  โดย อาจารย์จิระศักดิ์ พุกด า        หัวหน้าโครงการ (70%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
   อาจารย์ ดร.คมกฤช บุญยิ่ง      ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
นายวิทยา แก้วสุริยวงค์        ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม       ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี       ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  อาจารย์ ดร.ไชยณรงค์ กิตติญาณปัญญา      ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  อาจารย์ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล       ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 
  หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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โครงการวิจัยที่ 1.2 “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกสตรอเบอร์ร่ีด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉรยิะเพื่อส่งเสริม

การเกษตรในพื้นที่นครปฐม” 
  โดย อาจารย์ ดร.คมกฤช บุญยิ่ง      หัวหน้าโครงการ (60%) 
   หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   อาจารย์จิระศักดิ์ พุกด า        ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
นายวิทยา แก้วสุริยวงค์        ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
   อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม     ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี       ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  อาจารย์ ดร.ไชยณรงค์ กิตติญาณปัญญา      ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  อาจารย์ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล       ผู้ร่วมงานวิจัย (5%) 
  หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
  นายจรัส ชีช้าง         ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

   หน่วยงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 
 

2. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการท านาข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบุรี” 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาดา ขุนณรงค์    หัวหน้าชุดโครงการ 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

   งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 
   พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดเพชรบุรี 
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
 โครงการวิจัยที่ 2.1 “ศักยภาพในการผลิตข้าวตามการปฏบิัตเิกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี” 
  โดย อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์      หัวหน้าโครงการ (30%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาดา ขุนณรงค์     ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

  อาจารย์ดวงรัตน์ เสือข า      ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

   นางสาวมนวณี ชูภู ่      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 

 โครงการวิจัยที่ 2.2  “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบุรี” 
  โดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม     หัวหน้าโครงการ (30%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล     ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
   อาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์     ผู้ร่วมงานวิจัย (25%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร    
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  นางสาวชนิดา ศรีสาคร      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ด้านสุขภาวะและผู้สูงอาย ุ
3.ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน” 
 โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พนัเอกหญิง นงพิมล นิมิตรอานนท์          หัวหน้าชุดโครงการ 
       หน่วยงาน มหาวทิยาลัยคริสเตียน 
             งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 
        พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดนครปฐม 
        ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยจ านวน 2  เรื่อง ดังนี้ 
 
  โครงการวิจัยที่ 3.1 “การพัฒนารูปแบบการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน” 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันเอกหญิง นงพิมล นิมิตรอานนท์   หัวหน้าโครงการ (50%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
   อาจารย์วิชุดา กลิ่นหอม      ผู้ร่วมงานวิจัย (30%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
   อาจารย์ ร้อยต ารวจโทหญิง ดร.เจือจันท์ วัฒกีเจริญ   ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
   อาจารย์ ดร.ภก.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 
  โครงการวิจัยที่ 3.2 “ผลของการยืดกล้ามเนื้อน่องด้วยสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใชท้าง
การเกษตรต่อการทรงตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สงูอายุ” 
  โดย อาจารย์ ดร.ภก.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว     หัวหน้าโครงการ (50%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
   อาจารย์ ภก.วุฒิสาน แสงแก้ว     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
   หน่วยงาน สาขากายภาพบ าบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ภก.อัญมณี กิจประสงค์      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
   หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานนท์  ผู้ร่วมงานวิจัย (10%)

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตยีน 
 
ด้านวิสาหกิจชุมชน 
4.ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมห้องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ” 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา ส าราญหันต ์    หัวหน้าชุดโครงการ 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 

   พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยจ านวน 2  เรื่อง ดังนี้ 
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 โครงการวิจัยที่ 4.1 “การเพิ่มประสิทธิภาพห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ” 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา ส าราญหันต์    หัวหน้าโครงการ (20%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  อาจารย์ณภพ ซ้ายสุวรรณ      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  อาจารย์ธิดาธิป หารชุมพล      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  อาจารย์สมจนิต์ อักษรธรรม      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธนบุรี 
  นางสาวสุภัสศรณ์ พงษ์พานิช     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน วิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์ 
 

 โครงการวิจัยที่ 4.2 “การถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีการควบคุม
อัตโนมัติ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา ส าราญหันต์    หัวหน้าโครงการ (20%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  นายณภพ ซ้ายสุวรรณ      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  อาจารย์ธิดาธิป หารชุมพล      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  อาจารย์สมจนิต์ อักษรธรรม      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธนบุรี 
  นางสาวสุภัสศรณ์ พงษ์พานิช     ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 
  หน่วยงาน วิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์ 
 

5.ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปอาหารจากกล้วยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี” 

  โดย อาจารย์ ดร.ชลธิรา สารวงษ์    หัวหน้าชุดโครงการ 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

   งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 
   พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดราชบุร ี
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยจ านวน 2  เรื่อง ดังนี้ 
  
 โครงการวิจัยที่ 5.1 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกเพื่อสุขภาพจากกล้วยพร้อมเปลือกของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี” 
  โดย อาจารย์ ดร.ชลธิรา สารวงษ์     หัวหน้าโครงการ (35%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  อาจารย์ ดร.กฤติกา นรจิตร      ผู้ร่วมงานวิจัย (20%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวนั จุลยา     ผู้ร่วมงานวิจัย (15%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
   อาจารย์ปาริฉัตร ปิติสุทธ ิ      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
   นางสาวกัษมาพร ปัญตะ๊บุตร     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   นางสาวเบ็ญจมาศ เจียงแจ่มจิต 
   หน่วยงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต าบลจอมประทัด ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
 
 โครงการวิจัยที่ 5.2  “การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ าว้าดิบโดยการแปรรูปเป็นแป้งท าผลิตภัณฑ์ขนมอบ                   
ปลอดกลูเตนของวิสาหกจิชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี” 
  โดย อาจารย์ ดร.ชลธิรา สารวงษ์     หัวหน้าโครงการ (35%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  อาจารย์ ดร.กฤติกา นรจิตร      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
   อาจารย์ปาริฉัตร ปิติสุทธ ิ      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ    ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 
  อาจารย์ ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย     ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัน จุลยา     ผู้ร่วมงานวิจัย (15%) 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
   นางสาวเบ็ญจมาศ เจียงแจ่มจิต 
   หน่วยงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต าบลจอมประทัด ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
 

6. โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน ต.อ่างหิน”  
 โดย อาจารย์ ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ     หัวหน้าชุดโครงการ 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  งบประมาณ จ านวน 200,000  บาท 

   พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดราชบุรี 
   ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน  
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยจ านวน 2  เรื่อง ดังนี้ 
 
 โครงการวิจัยที่ 6.1 “การวิเคราะห์ต้นทุนผลติภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือก าหนดราคาขายที่เป็นจริง” 
  โดย อาจารย์ ดร.ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์     หัวหน้าโครงการ (70%) 

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  นางสาวนงลักษณ์ อู่ตะเภา      ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 

   หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลอา่งหิน  
   นายวนิัย แร่มี       ผู้ร่วมงานวิจัย (10%) 
   หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลอา่งหิน   
 




