
 
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2559 

                                                   
  
            สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายช่ือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินประมาณแผ่นดินประจําปี 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ดังน้ี  
  
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้

1. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “อนุกรมวิธานและการแพร่กระจายของหอยวงศ์ Thiaridae : ให้ความสําคัญที่
หอยสกุล Tarebia H.&A. Adams, 1854, Sermyla H. & A. 1854 และ Neoradina Brandt, 
1974 เป้าหมาย เพ่ือการตรวจทานชนิดพันธ์ุของประเทศไทย” 

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ  ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัย 
 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 3,000,000 บาท 
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ  ได้แก่ 

1.1 โครงการวิจัย เรื่อง “อนุกรมวิธานและการแพร่กระจายตามเขตภูมิศาสตร์ของหอยนํ้าจืดสกุล 
Tarebia H. & A. Adams, 1854 (Gastropoda: Thiaridae) ในประเทศไทย”   

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ (60%) หัวหน้าโครงการ    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวนวลพรรณ วีระเวชสุกิจ (นักศึกษา) (20%) ผู้ร่วมวิจัย  
1.2 โครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจทานชนิดพันธ์ุของหอยสกุล Sermyla H.&A. Adams, 1854 

(Gastropoda: Thiaridae) ในประเทศไทย : พิสูจน์จากสัณฐานวิทยาของเปลือกและการพัฒนา
ตัวอ่อน”   

 โดย นางสุลักษณ์ นามโชติ (40%) หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  นายดุสิต บุญมีกํ่า (นักศึกษา) (30%) ผู้ร่วมวิจัย 
1.3 โครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจทานหอยนํ้าจืดสกุล Neoradina Brandt, 1974 (Gastropoda: 

Thiaridae) ในประเทศไทย” 
 โดย อาจารย์ ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา (70%) หัวหน้าโครงการ 

 นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธ์ิ (นักศึกษา) (30%) ผู้ร่วมวิจัย 
2. โครงการวิจัย เรื่อง “ศิลปกรรมแห่งพระบรมราชานุสรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ที่ถ้ําเขาหลวง  
 จ.เพชรบุรี”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 220,000 บาท 
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3. โครงการวิจัย เรื่อง “เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนกรุงเทพมหานคร : รูปแบบ คติการสร้าง และความสัมพันธ์
กับชุมชนชาวจีน”  

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 220,000 บาท 

4. โครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้เชลแล็กฟอกขาวในการเตรียมยาเม็ดรับประทาน”  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ (80%) หัวหน้าโครงการ 
  นายสุเทพ แสงโสด (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 200,000 บาท 

5. โครงการวิจัย เรื่อง “บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเคร่ืองแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชีย
อาคเนย์”  

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 393,000 บาท 

6. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารของผู้สูงอายุในอาเซียน”  
 โดย อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ (40%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 500,000 บาท 

7. โครงการวิจัย เรื่อง “การสังเคราะห์เมทานอลจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยปฏิกิริยารีดักชันแบบใช้แสง
บนตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมไททาเนียมไดออกไซด์และสตรอนเทียมไททาเนียมไตรออกไซด์”  

 โดย อาจารย์ ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต (40%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 500,000 บาท 

8. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นพิษของสารกําจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและสาร
กําจัดวัชพืชพาราควอทท่ีมีผลต่อกบหนอง (Fejervarya limnocharis) ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์”  

 โดย อาจารย์วัชราภรณ์ รวมธรรม  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 450,000 บาท 
 

งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

9. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตนจากข้าว” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัย 
 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 3,000,000 บาท 
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 7 โครงการ  ได้แก่ 

1.1 โครงการวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตน : ทัศนคติ และการ ยอมรับของของ
ผู้บริโภค”   

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต (60%)   หัวหน้าโครงการ    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ (40%) ผู้ร่วมวิจัย  



 3

1.2 โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสมบัติวิทยากระแสของแป้งข้าวผสมไฮโดรคอลลอยด์ในโมเดล
จําลองของผลิตภัณฑ์ปลอดกลูเตน”   

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ (60%) หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต (40%)   ผู้ร่วมวิจัย 
1.3 โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตเกล็ดขนมปังปลอดกลูเตนจากแป้งข้าวเจ้าเพ่ือใช้กับการเคลือบ

อาหารทอด” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย หัวหน้าโครงการ    
1.4 โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสแครกเกอร์ที่ผลิตจากแป้งข้าว” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ (60%) หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต (40%)   ผู้ร่วมวิจัย 
1.5 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทปลอดกลูเตนจากแป้งข้าว” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ (50%)   หัวหน้าโครงการ  
  อาจารย์ ดร.สินี หนองเต่าดํา (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล (20%) ผู้ร่วมวิจัย 
1.6 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปปลอดกลูเตนจากแป้งข้าว” 
 โดย นางสาวปิยะฉัตร ใจเอ้ือ (55%) หัวหน้าโครงการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร (45%) ผู้ร่วมวิจัย  
1.7 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสูตรและการรักษาคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาแผ่นเก๊ียว

ปลอดกลูเตนจากแป้งข้าว” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร (75%) หัวหน้าโครงการ    

   นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 

10. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมนมขนาดเล็ก” 
 โดย อาจารย์ ดร.สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์  ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัย 
 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 900,000 บาท 
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ  ได้แก่ 

1.1 โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมนมขนาดเล็ก”   
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ก่ิงผดุง หัวหน้าโครงการ    
1.2 โครงการวิจัย เรื่อง “การลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ในอุตสาหกรรม

โรงงานนมขนาดเล็ก”   
 โดย อาจารย์ ดร.สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ หัวหน้าโครงการ 
1.3 โครงการวิจัย เรื่อง “พัฒนาการผลิตเนยเหลวในโรงงานอุตสาหกรรมนมขนาดเล็ก” 

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร หัวหน้าโครงการ  
11. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิจัยชนวนหล่อโลหะรูปทรงเกลียวเพ่ือเพ่ิมคุณภาพเคร่ืองประดับ”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 250,000 บาท 
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12. โครงการวิจัย เรื่อง “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของหนูทดลองต่อเอปิโทปวัคซีนสังเคราะห์สําหรับ
ป้องกันไวรัสพีอีดี”  

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา เผ่าทองจีน (30%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ (25%)        ผู้ร่วมวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม (25%)           ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์วรวุฒิ อ่อนเอ่ียม (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 250,000 บาท 
13. โครงการวิจัย เรื่อง “การทดสอบการยับย้ังการทํางานของระบบกําจัดและขับสารพิษของลูกนํ้ายุงลาย 

Aedes aegypti โดยสารสกัดจากพืชและสารจําเพาะบางชนิดเพ่ือเป็นเป้าหมายในการควบคุมยุงที่ทน
ต่อสารกําจัดแมลง”  

 โดย อาจารย์ ดร.ปณิดา ดวงแก้ว (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  นางสาวนวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ (30%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
  รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล รงค์นพรัตน์ (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยมหิดล)   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 230,000 บาท 
14. โครงการวิจัย เรื่อง “ภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิสําหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้การระบายอากาศโดยวิธี

ธรรมชาติภายในศูนย์นันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ”  
 โดย อาจารย์ ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ร้อยตํารวจเอก อนุชา แพ่งเกษร (30%) ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวก่ิงกาญจน์ พิจักขณา (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 245,000 บาท 
15. โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการวิจัยและออกแบบจักรยานสําหรับชีวิตสัญจรในเมือง (กรณีศึกษา : 

กรุงเทพมหานคร)”  
 โดย อาจารย์ปิติ คุปตะวาทิน  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 250,000 บาท 
16. โครงการวิจัย เรื่อง “นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประสบการณ์จากต่างประเทศ”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 200,000 บาท 
17. โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ SMEs ไทยสู่ระดับสากล”  
 โดย อาจารย์ ดร.ชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 250,000 บาท 
18. โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้เถ้าลอยอลูมินัมที่เป็นกากของเสียในอุตสาหกรรมรีไซเคิลโลหะสําหรับผลิต

เซรามิกต้นทุนตํ่าเพ่ือประยุกต์เป็นกระเบ้ืองปูผนังและพ้ืน”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ สุขแสน  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 250,000 บาท 
 
 



 5

19. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตลีแวนเพ่ือสุขภาพ”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.อดิศักด์ิ จตุรพิรีย์ (30%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 250,000 บาท 
20. โครงการวิจัย เรื่อง “การประมาณค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาลิเทียมในเด็กโดยใช้รูปแบบจําลอง

ทางเภสัชจลนศาสตร์ : การศึกษานําร่อง ณ โรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถมภ์”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม (50%) หัวหน้าโครงการ 
  แพทย์หญิงรินสุข องอาจสกุลมั่น (25%)                 ผู้ร่วมวิจัย                 
  (โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์) 
  เภสัชกรหญิงธีรารัตน์  แทนขํา (25%)                                ผู้ร่วมวิจัย 
  (โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 85,000 บาท 
21. โครงการวิจัย เรื่อง “การสกัดไลโคปีนจากมะเขือเทศด้วยระบบเย่ือแผ่นเหลว”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกร รามกุล (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  ดร.นิติ สันแสนดี (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (องค์การเภสัชกรรม)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 248,000 บาท 
22. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของเพคติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเศษเหลือทางการเกษตรเพ่ือใช้เป็นพรีไบโอ

ติกส์ในอาหารสัตว์”  
 โดย อาจารย์ ดร.พรพรรณ แสนภูมิ (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์ (25%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  ดร.สุภาวดี ฉิมทอง (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 250,000 บาท 
23. โครงการวิจัย เรื่อง “ละครพูดชวนหัวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : การตีความใหม่

ผ่านศิลปะการแสดงร่วมสมัย”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ (40%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
   อาจารย์ปวริส มินา (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 500,000 บาท 
24. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาและการเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมือง 3 นํ้าเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสมุทรสงคราม”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนําชู (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักด์ิ (25%)                ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)  
  อาจารย์ ดร.ธีรังกูร วรบํารุงกุล (15%)                             ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 490,000 บาท 
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25. โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมและการประยุกต์ใช้เชลแล็กคอมโพสิตเพ่ือเป็นสารเคลือบทางเลือก
ในทางเภสัชกรรมและสาขาที่เก่ียวข้อง”  

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัต์ิ (40%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัต์ิ (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ (10%) ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวศรัณย์รัตน์ อัสโม (นักศึกษาปริญญาโท) (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 490,000 บาท 
26. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามรอยพ่อหลวงเพ่ือการ

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ธีรัช รําแพนเพชร (20%)                                     ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์พจนา บุญคุ้ม (นักศึกษาปริญญาเอก) (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 478,000 บาท 
27. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตไขมันเนยเทียมที่ปราศจากกรดไขมันทรานส์ด้วยกระบวนการอินเตอร์

เอสเตอริฟิเคช่ันแบบใช้เอนไซม์จากนํ้ามันถั่วเหลือง ปาล์มสเตียริน และน้ํามันมะพร้าว”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 500,000 บาท 
28. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาระบบพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่เช่ือมต่อกับพ้ืนที่

สาธารณะภายนอกโดยรอบ ด้วยกระบวนการ Semantic และ Syntactic”  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 350,000 บาท 
29. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาธนาคารความดีต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและการ

เปลี่ยนผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการตนเองแบบมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรี”  

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ (20%)            ผู้ร่วมวิจัย 
  (วิทยาลัยรัชภาคย์) 
  อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ (20%)                 ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 495,000 บาท 
30. โครงการวิจัย เรื่อง “การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยวิธีทางชีวภาพจากสารสกัดเปลือกเงาะและ

ศึกษาคุณสมบัติการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย”  
 โดย อาจารย์ ดร.สิริพร พงศ์ทองผาสุข (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 400,000 บาท 
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31. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติของแป้งจากเหง้าและลําต้นของสับปะรด และการพัฒนาเป็น
สารช่วยในเภสัชภัณฑ์”  

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ (50%) หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์ (50%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 500,000 บาท 
32. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาเพ่ือสุขภาพเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ 

จังหวัดนครปฐม”  
 โดย อาจารย์ ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์กมลรัตน์ หนูสวี (20%)     ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์อัยรัสต์ แกสมาน (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  นายวิรัติ แข็งขัน (10%)                  ผู้ร่วมวิจัย                        
  (สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 500,000 บาท 
33. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของสารละลายอลูมินัมรูปแบบต่าง ๆ และระดับความเป็นกรด-เบส ในนํ้ายา

ยืดอายุการใช้งานต่อปริมาณเช้ือจุลินทรีย์และอายุการปักแจกันของช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวายเอีย
สกุล”  

 โดย อาจารย์ ดร.กรกช ช้ันจิรกุล (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา (20%) ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 448,000 บาท 
34 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและจําหน่าย

สินค้าที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ (45%) หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์จุรีวรรณ จันพลา (35%)                   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)   
  อาจารย์สัมพันธ์ สุกใส (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 500,000 บาท 
35. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการอ่านหนังสือด้วยรูปแบบเชิงโต้ตอบผ่านเทคโนโลยีการ

ผสานโลกเสมือนสู่โลกจริงบนอุปกรณ์พกพา”  
 โดย อาจารย์ธันยา นวลละออง (80%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก (20%)                               ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 484,000 บาท 
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36. โครงการวิจัย เรื่อง “การสังเคราะห์ฟิล์มบางวานาเดียมไดออกไซด์ด้วยวิธีรีแอกทีฟไฮพาวเวอร์อิมพัลส์
แมกนีตรอนสปัตเตอริง”  

 โดย อาจารย์ ดร.มนตรี เอ่ียมพนากิจ (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  ดร.มติ ห่อประทุม (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) 
  อาจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล เอ่ียมพนากิจ (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 500,000 บาท 
37. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาส่วนผสมอาหารฟังก์ชันจากข้าวสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี (55%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ (45%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 500,000 บาท 
38. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวัสดุดูดซับแคลเซียมออกไซด์เพ่ือใช้สําหรับดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์โดยการผสมด้วยโลหะออกไซด์”  
 โดย อาจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช (80%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์ (20%) ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 420,000 บาท 
39. โครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์สําหรับ

การผลิตไบโอดีเซลอย่างต่อเน่ืองในเครื่องปฏิกรณ์ชนิดเบดน่ิงจากนํ้ามันเมล็ดยางพารา”  
 โดย รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา หล่อยืนยง (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 360,000 บาท 
40. โครงการวิจัย เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบยูเอเอสบีโดยถังปฏิกรณ์

ชีวภาพเมมเบรน : กรณีศึกษาการบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรมการเกษตร”  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง (30%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 497,000 บาท 
41. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบทางพันธุกรรมของหอยแมลงภู่ (Perna viridis) จากซีเซียม-137 จาก

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก”  
 โดย อาจารย์ ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย (50%)                                            ผู้ร่วมวิจัย 
  (สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ)   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 401,000 บาท 
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42. โครงการวิจัย เรื่อง “Escherichia coli และ enterococci ใน 9 แหล่งตัวอย่างตามเส้นทางแม่นํ้าโขง: 
คุณลักษณะของสายพันธ์ุและความสัมพันธ์กับการใช้พ้ืนที่”  

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ (80%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.พงศ์ระวี น่ิมน้อย (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 467,000 บาท 
43. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากขั้วไฟฟ้าคอมโพสิตระหว่างไท

เทเนียและกราฟีนออกไซด์ที่ถูกรีดิวซ์”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา หล่อยืนยง (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี (40%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 397,000 บาท 
44. โครงการวิจัย เรื่อง “การหล่อและการทําสําเนา 3 มิติ จากประติมากรรมและลวดลายประดับสะพาน

เจริญรัช ๓๑”  
 โดย อาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.คุณยุติ เอ่ียมสะอาด (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
  อาจารย์พิเชฐ เขียวประเสริฐ (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 998,000 บาท 
45. โครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้โคพอลิเมอร์และออร์กาโนเคลย์เพ่ือใช้เป็นสารปรับปรุงสมบัติใน

พอลิเมอร์ผสมของพอลิแลกติกแอซิด”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 746,000 บาท 
46. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาไคโตซานพอลิเมอริกไมเซลล์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงพีเอชเพ่ือใช้เป็น

ระบบนําส่งยาทางรับประทาน”  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต (60%) หัวหน้าโครงการ 
  ดร.วรายุทธ สะโจมแสง (40%)                                        ผู้ร่วมวิจัย 
  (ศูนยนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 1,000,000 บาท 
47. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตไบโอดีเซลในยุคที่ 2 ชนิดไฮโดรทรีตจากนํ้ามันเมล็ดหยีนํ้า”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์ (70%) หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ (15%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
  อาจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช  (15%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 980,000 บาท 
48. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผงสีเซรามิกส์สําหรับเคลือบเครื่องป้ันดินเผาที่มีปริมาณซิงค์ออกไซด์สูง”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกา ปาลเปรม (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 999,000 บาท 
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49. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการเช่ือมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์”  

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ (30%)  หัวหน้าโครงการ 
  นางสาวจันจิรา จินโนรส (25%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาววราภรณ์ กล่อมใจ (25%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  นายคงวุฒิ  นิรันตสุข (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 999,000 บาท 
50. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของสารหลั่งในรังไข่สุกรต่อการส่งเสริมการเจริญพัฒนาของเซลล์เพาะเลี้ยงใน

ห้องทดลองเพ่ือความเป็นไปได้ในการใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม”  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มยุวา อารีกิจเสรี (55%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์ ดร.อดิศรี เจริญพานิช (15%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  นางมยุรี ภูมิไพบูลย์ (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 999,000 บาท 
51. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตและสมบัติของเพกติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเศษเปลือกเหลือทิ้งของ

เสาวรสด้วยนํ้าก่ึงวิกฤต”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 850,000 บาท 
52. โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงสมบัติไฟฟ้าของสารออกไซด์เพอรอฟสไกต์ไร้สารตะกั่ว BaTiO3-

BiMO3 สําหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวกักเก็บพลังงานท่ีต้องการวัสดุที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง”  
 โดย อาจารย์ ดร.นฤทธ์ิ ตรีอํานรรค  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 502,000 บาท 
53. โครงการวิจัย เรื่อง “การโคลนน่ิงยีนเคอราติเนสจาก Fervidobacterium spp.ชอบร้อนสูงที่แยกได้

จากนํ้าพุร้อนในประเทศไทย สําหรับกําจัดขยะขนสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์”  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 703,000 บาท 
54. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตซินไบโอติกส์ชนิดเหลวจากการหมักเศษเห็ดนางรม (Pleurotus 

ostreats) เหลือทิ้งร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสู่การใช้ประโยชน์ได้เป็นสารที่เติมในน้ําด่ืมเพ่ือ
พัฒนาการผลิตไก่เน้ือ”  

 โดย อาจารย์มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.เสาวภา เขียนงาม (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์ ดร.เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ (10%)                   ผู้ร่วมวิจัย       
  อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 495,000 บาท 
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