
 

               

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs  

เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0  

กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ  

ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0  

กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  

รอบท่ี 1 (เพิ่มเติม โครงการที่ผ่านการปรับปรุงตามที่คณะกรรมการก าหนด) 

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

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
โครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้ด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Creative Innovation Hubs 2. Premium 
OTOP และ High Value Services และ 3. Start Up รอบที่ 1 (เพ่ิมเติม โครงการที่ผ่านการปรับปรุงตามที่
คณะกรรมการก าหนด) เรียบร้อยแล้ว ดังบัญชีรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ จะด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงในการด าเนินการและจัดสรร
งบประมาณกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้ง 9 แห่งต่อไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

  

                   

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ) 

            ประธานคณะกรรมการโครงการ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
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แนบท้ายประกาศ 

1. รายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (เพ่ิมเติม โครงการที่ผ่านการปรับปรุงตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด) 

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคเหนอืตอนบน 

ล าดับ ประเภท ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 Premium OTOP 
การพัฒนาร่มกระดาษสาให้สามารถกันรังสี
อัลตราไวโอเลต  

ดร.อิทธญากรณ ์พรหมพุทธา  1,000,000 

     

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคเหนอืตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

2 
High Value 
Services 

บริการออกแบบ ผลิต และทดสอบ วัสดุรอง
นอนและสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์
ฟันแทะขนาดเล็กด้วยเส้นใยธรรมชาติจาก
กาบกล้วย 

ดร.นพวรรณ โม้ทอง 500,000 

     

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคอีสานตอนบน 

ล าดับ ประเภท ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

3 Premium OTOP 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา
จากวัตถุดิบใน จ.ขอนแก่น และภูมิปัญญา
ในงานศิลปวัฒนธรรมอีสานสู่ของที่ระลึก
และประดับตกแต่ง เพื่อการผลิตในเชิง
พาณิชย์เป็นต้นแบบส าหรับผู้ประกอบการ
เริ่มต้น 

ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร 401,000 

     

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคอีสานตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

4 Premium OTOP 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ทอมือย้อมสีธรรมชาติของชุมชนไท-ยวน 
อ าเภอสีคิ้ว สู่ระดับโอทอปพรีเมียม 

ดร.ฉัตรชัย พิศพล   1,061,676 

5 Premium OTOP 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหมอน
ยางพาราเพื่อสุขภาพท าจากยางพาราแท้ 
100% ด้วยกระบวนการผลิตมือสู่กลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยางพารา จ.ชัยภูมิ 

ดร.เพียงแข ภผูายาง 500,000 



6 Premium OTOP 
การพัฒนาเสื่อกกภายใต้เอกลักษณ์จังหวัด
ชัยภูมิสู่สินค้า OTOP ระดับ Premium 

ดร.สรุชัย ณรัฐ จันทร์ศร ี 500,000 

7 Premium OTOP 
กา ร เพิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา รผลิ ต แ ล ะ
การตลาดของผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพารา 

ชัยวุฒิ วัดจัง 600,000 

8 
High Value 
Services 

แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กพิเศษ 

รศ.ดร.พรศิร ิ จงกล 500,000 

9 
High Value 
Services 

การพัฒนานวัตกรรมการขายและบริการ
ผลิตภัณฑ์หัตกรรมออนไลน์ ตามเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านโคกเมือง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

แสงดาว นพพิทักษ ์ 500,000 

 
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

10 
High Value 
Services 

โครงการแอปพลิเคช่ันเพื่อบูรณาการข้อมูล
การท่ อ ง เที่ ย ว  อ า เภออู่ ทอง  จั งหวั ด
สุ พร รณบุ รี  โ ดย ใ ช้ ร ะบบสารสน เทศ
ภูมิศาสตร์ 

สรสินธุ ์ ฉายสินสอน 429,700 

     

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ล าดับ ประเภท ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

11 
High Value 
Services 

การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 
จั งหวัดชายแดนภาคใต้  (สตูล  สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 

ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช 1,500,000 

     

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก 

ล าดับ ประเภท ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

12 Premium OTOP 

การสร้างสรรค์ตราสินค้าแฟช่ันและไลฟ์
สไตล์ด้วยแนวคิดการตัดเย็บขั้นสูง (Haute 
Couture) จากหัตถกรรมสิ่งทอ อ าเภอบ้าน
ปึก จังหวัดชลบุรี  เพื่อเข้าสู่ตลาดสินค้า
นานาชาติ 

สัณหไ์ชญ์ เอื้อศลิป ์ 1,500,000 

13 Premium OTOP นวัตกรรมผลิตภณัฑ์จากใบหญ้าแฝก ผศ.ดร.สุชนน ีเมธิโยธิน 500,000 

 

 


