
 
 

ประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยการสนับสนุนจาก 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) 

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

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) ได้พิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี      
สู่ชุมชนฐานราก โดยการประสานงานของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศ
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 
 
ประเด็นการศึกษา  Health Wellness & Tourism จ านวน 9 โครงการ  

 
1.โครงการวิจัย เรื่อง  “นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
  เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามแนววิถีใหม่” 
โดย  อาจารย์ ดร.บรรจบพร อินดี หัวหน้าชุดโครงการ (55%) 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้ร่วมวิจัย 
 อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษต์ันสกุล สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (20%) 
 นางสาวรันฐิยา ไชยลา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (20%) 
 นายสมชาย แซ่ตัน สังกัด ประธานวสิาหกิจชุมชนไม้ผลและท่องเที่ยวพุตะเคียน  
      ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (5%) 
งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 
พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดกาญจนบุรี   
ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน  
 
2.โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล   หัวหน้าชุดโครงการ (50%) 
สังกัด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ร่วมวิจัย 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20%) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ  จนัทรโชติ สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20%) 
 อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วฒันะกุล    สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (10%) 
งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 
พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดนครปฐม   
ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน  
 
3.โครงการวิจัย เรื่อง  “แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
                            อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
โดย  อาจารย์ ดร.ธนภัทร สีสดใส หัวหน้าชุดโครงการ (25%) 
สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ผู้ร่วมวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พันธุ์เอ่ียม  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ (20%) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บ าเพ็ญ ไมตรีโสภณ สังกัด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (15%) 
 นางสาวสุภาพร เพชรัตน์กลู สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ (10%) 
 นายสุริยา คีรีนิล สังกัด สาธารณสุขอ าเภอสามร้อยยอด (10%) 
 นายนรินทร์ สีงาม สังกัด สาธารณสุขอ าเภอสามร้อยยอด (10%) 

นางสาวรักษิณา สุกส ี สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ (5%) 
นางสาวนัฐพร โชติมณีพิทักษ ์ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ (5%) 

งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 
พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน  
 
4.โครงการวิจัย เรื่อง  “การพัฒนาชุมชนตน้แบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสขุภาพส าหรับนักท่องเที่ยว 
                            ผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” 
โดย  อาจารย์ ดร.มลทิชา แจ่มจันทร์ หัวหน้าชุดโครงการ (20%) 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ผู้ร่วมวิจัย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย ์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(16%) 
 อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพร ี สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(16%) 
 อาจารย์ ดร.อัจราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ สงักัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(16%) 
 อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(16%) 
 อาจารย์วรรณวณัช นงนชุ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(16%) 
งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 
พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดเพชรบุร ี
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ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน  
 
5.โครงการวิจัย เรื่อง  “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
         เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดราชบุรี” 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ  หัวหน้าชุดโครงการ (40%) 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ร่วมวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั อารักษ์โภชฌงค ์ สังกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร (30%) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล สังกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร (30%) 
งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 
พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดราชบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน  
6.โครงการวิจัย เรื่อง  “การศึกษาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรและปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการพัฒนาเป็น 
              แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอ าเภอบางบ่อจังหวัดสมทุรปราการ” 
โดย  อาจารย์ ดร.สุเทียม เครือวัลย์ หัวหน้าชุดโครงการ (25%) 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ร่วมวิจัย 
 อาจารย์ปัณฑมาศ ผดงุชอบ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี(25%) 
 อาจารย์ธิติพงศ์ วฒุิศาสตร์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี(25%) 
 อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี(25%) 
งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 
พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดสมุทรปราการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน  
 
7.โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมแบบมสี่วนร่วม 
  ของชุมชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครสู่ความยัง่ยืน” 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ ผลดี หัวหน้าชุดโครงการ (30%) 
สังกัด  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
ผู้ร่วมวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มลิินทปัญญา สังกัด มหาวิทยาลัยธนบุรี (10%) 
 นายอัรฮาวี เจ๊ะสะแม สังกัด มหาวิทยาลัยธนบุรี (10%) 
 อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ สังกัด มหาวิทยาลัยธนบุรี (10%) 
 นายบุญสม รัศมีโชต ิ สังกัด มหาวิทยาลัยธนบุรี (10%) 
 นางสาวนุจรีย์ แก่นละออ สังกัด มหาวิทยาลัยธนบุรี (10%) 
 นางสาวหัทยา แย้มชุต ิ สังกัด มหาวิทยาลัยธนบุรี (10%) 
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 นายชัยณรงค์ จันทร์ตูม สังกัด มหาวิทยาลัยธนบุรี (10%) 
งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 
พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดสมุทรสาคร 
ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน  
 
8.โครงการวิจัย เรื่อง  “การออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวและแนวทางการสร้างแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันบน 
                            มือถือเพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาพที่ดตีามกรอบแนวทางของ 
                            อุปสงค์ในพื้นที่จังหวัดสมทุรสงคราม”  
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ จันท์ครบ หัวหน้าชุดโครงการ (12.5%) 
สังกัด  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ร่วมวิจัย 
 อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล   สังกัด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (12.5%) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฎ์ โอธนาทรัพย์   สังกัด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (12.5%) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนิภา บรบิูรณ์สุขศรี สังกัด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (12.5%) 
 อาจารย์สุธาเมธ ฤทธิ์ฉ่ า   สังกัด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (12.5%) 
 อาจารย์ณัฏฐรมัณยา จนัทราประภากุล สังกัด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (12.5%) 
 อาจารย์สุภิญญา จินดามรกฎ สังกัด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (12.5%) 
 อาจารย์ ดร.อุดม สมบูรณ์ผล สังกัด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (12.5%) 
งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 
พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดสมุทรสงคราม 
ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน  
 
9.โครงการวิจัย เรื่อง  “การศึกษาข้อมูลเส้นทางการทอ่งเที่ยวเพื่อน าไปสู่การบูรณาการแผนการจัดการท่องเที่ยว 
  บริการเชิงสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี” 
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา  หัวหน้าชุดโครงการ (12.5%)  
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ผู้ร่วมวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (12.5%) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย พุหิรัญ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (12.5%) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ ์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (12.5%) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (12.5%) 
 ผู้ช่วยศาสตรจารย์วชิรศักดิ์ เขียนวงศ ์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (12.5%) 
 อาจารย์ณัฐพล พฒุยางกูร สังกัด มหาวิทยาลัยสยาม (12.5%) 
 อาจารย์ขวัญชัย กังเจริญ สังกัด มหาวิทยาลัยสยาม (12.5%) 
งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 
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พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน  
 
ประเด็นการศึกษา ด้านเกษตรกรรมและอาหาร  จ านวน 1 โครงการ 
 
10.โครงการวิจัย เรื่อง  “การเพิ่มมูลค่าและกระจายผลติภัณฑ์โอทอป จากทรัพยากรพืน้ถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
                             จังหวัดสุพรรณบุรี” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน หัวหน้าชุดโครงการ (40%) 
สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผู้ร่วมวิจัย 
 นางสาวชนิดา ป้อมเสน สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (20%) 
 นางสาวประภาพร ร้อยพรมมา สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (20%) 
งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 
พื้นที่ด าเนินการวิจัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน  
 

รวม  10 โครงการ งบประมาณรวม จ านวน 1,500,000  บาท  
 

       ประกาศ  ณ  วันที่      มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์  วานชิาชีวะ) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลา่ง 


