
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง   การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมาย
รัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๑ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ ๒) 

ภายใต้กรอบการวจิัย การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

------------------------------------------- 
 ตามที่  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้อนุมัติงบประมาณโครงการวิจัย จ านวน ๕  โครงการ  
เป็นจ านวนเงิน  ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) มีระยะเวลาจ านวน ๑๒ เดือน นั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบาย
เป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๑ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบการวิจัย การ
สร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ านวน ๕  โครงการ ดังนี้  
 

 ๑. โครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอ าเภออู่ทองผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการ
สร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีใน
หลักสูตรพื้นฐาน(โครงการชุด)   

หัวหน้าชุดโครงการ ผศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ และคณะ     สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
วิทยาลัยการดนตรี     อนุมัติทุนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท 

        (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๑.๑ โครงการนวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อสร้างรูปแบบความเชื่อ ความศรัทธาใหม่ จากดนตรีชาติพันธุ์ในอ าเภออู่ทอง 

โดย ผศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ    สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
วิทยาลัยการดนตรี     อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท 

        (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 ๑.๒  โครงการสร้างเครื่องดนตรีจากอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพื่อสร้างรายได้เสริมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  
 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  โดย อาจารย์เชาวน์มนัส  ประภักดี และคณะ    สาขาวิชาดนตรีไทย 

วิทยาลัยการดนตรี     อนุมัติทุนสนับสนุน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        (สามแสนบาทถ้วน) 

๑.๓ โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับครูดนตรีเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ชาติพันธุ์อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยอาจารย์ ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล และคณะ   สาขาดนตรีตะวันตก  
วิทยาลัยการดนตรี     อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

                  (สามแสนบาทถ้วน) 
    หมายเหตุ  งบบริหารชุดโครงการ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
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๒. โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงด าในพื้นที่อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด) 

  หัวหน้าชุดโครงการ อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน และคณะ  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อนุมัติทุนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐ บาท 
        (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    ๒.๑ โครงการศึกษาและพัฒนาแผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทิ้งในนาบัวและทดสอบคุณภาพเชิงกล  

โดย ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ และคณะ    สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

                  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๒.๒ โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องทอแจ๊คการ์ดขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์บน 
อัตลักษณ์ผ้าทอไทยทรงด า    

โดย อาจารย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์ และคณะ  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

        (สามแสนบาทถ้วน) 
     ๒.๓ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมจากผา้ทอและแผ่นประกอบจากบัวฉัตรเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ 
  ชาวไทยทรงด า 
   โดย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุวรรณอ่อน      สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        (สามแสนบาทถ้วน) 
 

๓. โครงการผลิตภัณฑน์วัตกรรมจากของผ้าทอบนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาตพิันธุ์ในอ าเภอ 
อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด)  
 หัวหน้าชุดโครงการ ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และคณะ       สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ       
 คณะวิทยาการจัดการ     อนุมัติทุนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

         (หกแสนบาทถ้วน)   
    ๓.๑ โครงการ อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
     โดย ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และคณะ  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

                    คณะวิทยาการจัดการ    อนุมัติทนุสนบัสนนุ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        (สามแสนบาทถ้วน) 

    ๓.๒  โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  โดย รศ.นงนชุ อุณอนันต์ และคณะ   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  คณะวิทยาการจัดการ    อนุมัติทนุสนบัสนนุ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        (สามแสนบาทถ้วน) 
 

๔. โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย ผศ.ดร.วิทยา วสิูตรเรืองเดช    สาขาวชิาสังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

(สามแสนบาทถ้วน) 
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๕. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาตพิันธุ์ของอ าเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดย อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม และคณะ    สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร ์      อนุมัติทนุสนบัสนนุ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
      (สามแสนบาทถ้วน) 

        
 

รวมทนุสนบัสนนุการวิจยั จ านวน ๕  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามลา้นสองแสนบาทถ้วน) 
 

     ประกาศ  ณ  วันที ่        กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.เบญจวัลย์ ..ร่าง/พิมพ์ 
        ผศ.ดร.จินดา ..ทาน 

 


