
 
ประกาศเครือขา่ยวจิยัอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง 

เรือ่ง  ผลการพิจารณาการจดัสรรทนุโครงการศนูยก์ลางนวตักรรมดา้นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
ภายใตโ้ครงการ Innovation Hubs เพือ่สร้างเศรษฐกจิฐานนวตักรรม 

ของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 1)    

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

 ตามท่ีเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนภายใต้
โครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่ม
เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก่สถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างไปแล้วนั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  ได้พิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงขอประกาศรายชื่อ
โครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จ านวน 11 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

 
1. ประเภท Premium OTOP 
 
โครงการที่ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาแบบผิวด้านส าหรับการผลิตเชิงพาณิชย์   
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ (100%)   หัวหน้าโครงการ 
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   งบประมาณ จ านวน 500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  
   ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน  
 
โครงการที่ 2. ส้มโอแก้วจิ๋ว 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม 50.%)   หัวหน้าโครงการ 
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญสิริ ชาตินิยม  (50%)   ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   งบประมาณ จ านวน 500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  
   ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน  
 



โครงการที ่3.  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาลวดลายทวารวดีของจังหวัดนครปฐมเพ่ือ
ยกระดับเป็นสินค้าพิเศษระดับพรีเมียม 
  โดย อาจารย์นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย  (30%)    หัวหน้าโครงการ 
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
    อาจารย์ทรงวุฒิ ศรีรัตนมงคล  (20%)    ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สุทธิศักดิ์  (20%)    ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
    อาจารย์ปรีชา พินชุนศรี (20 %)     ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
  นางพยอม แจ่มนิยม  (10 %)     ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน ชมรมศิลปหัตถกรรมจักสานผักตบชวา   บ้านลานแหลม  

   อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
   งบประมาณ จ านวน 500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  
   ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน  
 

โครงการที่ 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนหนองปรง  อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  ไปสู่ตลาดโลก
และเพ่ือการลงทุนที่ยั่งยืน    
  โดย อาจารย์เขมา  แฉ่งฉายา  (70%)     หัวหน้าโครงการ 
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนหนองปรง (30%)  ผู้ร่วมงานวิจัย 
    หน่วยงาน ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนหนองปรง  
      หมู่ที ่1 ต าบลหนองปรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
   งบประมาณ จ านวน 500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  
   ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน  
 

โครงการที่ 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปไทยทรงด า บ้านเกาะแรต จังหวัดนครปฐม   
  โดย นางสาวศรีสุดา ธัญญเจริญ (70%)      หัวหน้าโครงการ 
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    นายนิทัศน์ วิมลไสย (30%)     ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน บ้านเกาะแรต หมู่ที ่12 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
    งบประมาณ จ านวน 407,000  บาท  (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)  
   ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน  
 

โครงการที่ 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสี OTOP บ้านเพลงผ้า ต าบลหนองขาว   
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร  (50%)   หัวหน้าโครงการ 
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต  (30%)   ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 



    นายอดิศักดิ ์ฝอยทับทิม  (20%)     ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน บ้านเพลงผ้า หมู่ที่ 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
   งบประมาณ จ านวน 500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  
   ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน  
 

โครงการที่ 7. โครงการ “littlehomeinthewood” เส้นใยลินินหมักด้วยดินย้อมสีธรรมชาติ   
  โดย นางสาวศริณยา ปานมณ ี (50%)       หัวหน้าโครงการ 
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร  (35%)  ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    นางสาวพัชรา อารยวัฒนเวช  (15%)    ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน Little home in the wood 
   งบประมาณ จ านวน 1,000,000  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
   ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน  
 

โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาเครื่องพิมพ์ลวดลายด้วยน้ าเทียนส าหรับผ้าบาติก 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ ์เลิศสิทธิชัย (100%)   หัวหน้าโครงการ 
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
   งบประมาณ จ านวน 530,000  บาท  (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
   ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน  
 
2. ประเภท High Value Services 
 
โครงการที่ 9. โครงการกลยุทธ์การจัดการพันธมิตรทางการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ในชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชน แห่งคลองมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
  โดย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  สืบญาติ  (50%)    หัวหน้าโครงการ 
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
    อาจารย์นิลุบล คงเปรม   (30%)     ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
    อาจารย์ดร. มัสลิน บัวบาน (20)     ผู้ร่วมงานวิจัย 
  หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
   งบประมาณ จ านวน 419,500  บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
   ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน  
 
โครงการที่ 10. แอปพลิเคชั่นเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล  (25%)  หัวหน้าโครงการ 
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 






