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เอกสารแบบ 2

เอกลารแนบ 2

แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ชาติท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

2. วิสัยทัศน่ และพันธกิจของหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

พันธกิจของหน่วยงาน
1.พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเช่ียวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง 2.พัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาบและการผลิตบัณฑิต ร-เป็น 
ศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาซนในท้องถ่ิน และชุมชน 4.อบุรักษ์ ส่ง 

เสริม และเผยแพร่ศึลปวัฒนธรรมและภูมีป็ญญาไทยสู่สากล 5.บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. วงเงินงบประมาณกองทุน ววน. ท๋ึได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 2,600,000.00 บาท

4. ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ

ลำดับ ช่ือโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ของโครงการ 
วิจัยท่ีได้'รับ 
ประโยชน์

1 2239941 โครงการพัฒนาระบบ 1. เพ่ือพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศสำหรับบริหาร กรุงเทพมหานคร,

สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ จัดการงานวิศวกรรมการแพทย์ให้ครอบคลุมต่อระบบ ภูเก็ต, ระนอง,

งานวิศวกรรมการแพทย์และศูนย์ ประกันคุณภาพโรงพยาบาลในระดับมาตรฐานสากลและ ราชบุรี,

เคร่ืองมือแพทย์ด้วยระบบติดตาม รองรับต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย สมุทรสงคราม,

ตำแหน่งและเพื่อการสร้างระบบฐาน ใหม่ สมุทรสาคร,

ข้อมูลเทคโนโลยีทางการแพทย์ขนาด 

ใหญ่ในประเทศไทย

2. เพ่ือพัฒนาต่อยอดระบบติดตามตำแหน่งด้วยอุปกรณ์ 

Location tracking สำหรับการบริหารศูนย์เคร่ืองมือ 

แพทย์ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน
3. เพ่ือเช่ือมโยงระบบติดตามตำแหน่งด้วยอุปกรณ์ 

Location tracking เข้ากับระบบสารสนเทศ 
WepMEt ให้สามารถทำงานเช่ือมโยงกันได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและรองรับต่อการเกิด Big data ใน 
ประเทศไทย

อุทัยธานี

มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้าบสมเด็จเจ้าพระยา
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เอกสารแบบ 2

2 2301295 การพัฒนาส่ือสำหรับชีวิต 

วิถีใหม่เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและ 

สร้างภมิคุ้มกันทางสังคม จาก 
วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดราชบุรี โดย 

ใช้ศาสตร์พระราชา บ-ว-ร (บ้าน วัด 

ราชการ-โรงเรียน

1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเลีคทรอนิกส์ (E-Book) สำหรับชีวิต 

วิถีใหม่เพ่ือถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทาง 

สังคม จากวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดราชบุรี โดยใช้ 
กระบวนการมิส่วนร่วม บ-ว-ร (บ้าน วัด ราชภาร-

โรงเรียบ) สำหรับเยาวชนและครู

2. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-Book) สำหรับชีวิต 
วิถีใหม่เพ่ือถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทาง 

สังคม จากวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดราชบุรี โดยใช้ 

กระบวนการมิส่วนร่วม บ-ว-ร (บ้าน วัด ราชภาร-
โรงเรียน) สำหรับประชาชนท่ัวไปในชุมชน

3. เพ่ือพัฒนาส่ือออนไลนับนยูทูปสำหรับชีวิตวิถีใหม่เพ่ือ 

ถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคม จาก 

วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดราชบุรี โดยใช้กระบวนการมิ 

ส่วนร่วม บ-ว-ร (บ้าน วัด ราชการ-โรงเรียน) สำหรับ 

ประชาชนท่ัวไป

4. เพื่อส่งเสรีมการถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้าง ภูมิคุ้มกัน 

ทางสังคมสำหรับชุมชน ด้วยวัฒนธรรมชุมชนจังหวัด 
ราชบุรีด้วยเครือข่าย บ-ว-ร (บ้าน วัด ราชการ 

โรงเรียน)

ราชบุรี

3 2548016 การพัฒนาชุมชนการเล้ียง 

ผ้ึงในท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์ท่ี 1 การออกแบบวัสดุรังของการเล้ียงผ้ึงในสวน 

ผลไม้ในจังหวัดสมุทรสงคราม

เป๋าหมาย (Objective) การใช้ปริมาณรังผ้ึงท่ีมีต่อปริมาณ 

ผลผลิตน้ําผ้ึง

ผลสัมฤทธ้ิท่ีสำคัญ (Key Result) คุณภาพรังผ้ึง, ปริมาณน้ําผ้ึง

วัตถุประสงค์ท่ี 2 การสร้างระบบวัดปริมาณน้ําผ้ึงอัตโนมัติผ่าน 

ระบบแจ้งข้อมูล Application บน Smart Phone

เป้าหมาย (Objective) ระบบวัดปริมาณนํ้าผึ้งแบบอัตโนมัติ 
แสดงผลข้อมูล ประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็น

ผลสัมฤทธ้ืท่ีสำคัญ (Key Result) ระบบวัดปริมาณนํ้าผึ้งแบบ 

อัตโนมัติแสดงผลข้อมูล

วัตถุประสงค์ท่ี 3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงธุรกิจครัวเรือน 
ของสหกรณ์ชุมชนและการส่งออกท่ีได้รับรองมาตรฐาน

เป้าหมาย (Objective) บรรจุภัณฑ์ ประสิทธิภาพและความ

สมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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เอกสารแนบ 2

ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็น

ผลสัมฤทธ้ีท่ีสำคัญ (Key Result) ประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ 

ผ่านการรับรองโดย อย.

วัตถุประสงค์ท่ี 4 การสร้างชุดความรู้การเล้ียงผ้ึงในสวนผลไม้ 

บน Digital Media และหนังสือเสริมประสบการณ์

เป้าหมาย (Objective) ชุดความรู้การเล้ียงผ้ึงในสวนผลไม้บน 

Digital Media และหนังลือเสริมประสบการณ์ จำนวน 1,000 

เล่ม

ผลสัมฤทธ้ีท่ีสำคัญ (Key Result) ชุดความรู้การเล้ียงผ้ึง ผ่าน 

การรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

4 2493024 การพัฒนาหัวเช้ือลูกแป้ง 

ข้าวหมากด้วยแป้งข้าวดัดแปลงจาก 
ข้าวเชิงเศรษฐกิจใบอำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1. เพื่อคัดแยกและจำแนกเช้ือราและยีสต์ท่ีมีกิจกรรมการย่อย 

แป้งสูงและผลิตแอลกอฮอล์ต่ํามาผลิตลูกแป้ง

2. เพ่ือพัฒนาลูกแป้งข้าวหมากจากเช้ือราและยีสต์ด้วยแป้งข้าว 
คัดแปลงจากข้าวเศรษฐกิจในอำเภออู่ทอง

3. เพ่ือพัฒนาข้าวหมากท่ีได้มาตรฐานจากหัวเช้ือสูตรต่าง  ๆ ท่ี 
ทำมาจากแป้งข้าวคัดแปลง

นครปฐม,

สุพรรณบุรี

5 2495393 การพัฒนาสเปรย์ด้าน 

อักเสบและต้านเช้ือก่อโรคในซ่องปาก 

และลำคอจากสารสกัดเปลือกกัญ'ชง

1. เพ่ือศึกษาฤทธ้ีด้านอักเสบและด้านเช้ือก่อโรคในซ่องปากและ 

สำคอของสารสกัดเปลือกกัญชง

2. เพ่ือพัฒนาสเปรย์พ่นคอท่ีมีฤทธึ๋ต้านอักเสบและด้านเช้ือก่อ 

โรคในซ่องปากและสำคอจากสารสกัดเปลือกกัญชง

ตาก

6 2515785 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์สาร 

สกัดลูกใตใบชนิด Phyllanthus 
amarus Schumach. & Thonn 

ด้นแบบสำหรับลดการเส่ือมชอง 
ผิวหนังตามวัยและรักษาโรคผิวหนัง

1. ศึกษาคุณสมษัติในการป้องกัน-ล่งเสริมการทำงานชองเซลล์ 

ผิวหนัง มีองค์ความรู้และหลักฐานวิทยาศาสตร์ท่ีแสดง 

คุณสมบัติและกลไกในการออกฤทธ้ีด้านการเส่ือมชองผิวหนัง 
สรรพคุณซ่ึงนำไปประยุกต์และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ง 

เสริมสุขภาพผิวหนังให้แข็งแรงและป้องกันการเส่ือมตามวัยชอง 
ลูกใต์ใบ

2. พัฒนาสูตรสารสกัดด้นแบบท่ีสามารถนำไปผลิตเป็นยาส 

เปรย์หริอยาทา'นาเฉพาะท่ีจากสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติในการ 
ชะลอขบวนการอักเสบของผิวหนัง ป้องกันอันตรายจากป้จจัย 

ความชรา และ ล่งเสริมการทำงานและโครงสร้างชองผิวหนัง

กรุงเทพมหานคร,
สมุทรสงคราม,

สุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยราซภัภบ้านสมเด็จเจ้าพระยาr.' ' 111" TTi, 'พิมพ์จากระบบ NRIIS เมอวบที 28/10/2564 12:47 น.
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เป็นยาทาพัฒนาจากตำรับยาสมุนไพรไทย ท่ีสามารถข้ึน 

ทะเบียนยากับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา และเข้าอยู่ 

ไนบัญชียานวัตกรรมไทย

3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตกัณฑ์สมุนไพรลูกใตํใบ ผู้ประกอบการ 

สามารถนำข้อมูลงานวิจัยไปไข้ในการผลิตเภสัชภัณฑ์สมุนไพร 
ประซาสัมพันธ์เพ่ือจูงใจให้คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรลูกใต้ใบ 

เพ่ิมมากข้ึน อันจะเป็นการเพ่ิมทางเลือกการรักษาให้แก,

ประซาซนในการดูแลสุขภาพเชิงบีองกัน

7 2537875 การพัฒนานวัตกรรมการ 

ตากข้าวหลังการเก็บเก่ียว กรณี 

ศึกษา: ชุมชนบ้านเอก ตำบลหญ้า 

ปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

1. เพ่ือออกแบบนวัตกรรมท่ีช่วยลดพ้ืนท่ีในการตากข้าวและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมข้าวเปลือกก่อนเข้าโรงสี

2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมและคุณภาพชองข้าว 

เปลือก

ศรีสะเกษ

5. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Expected Output)

ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วย
นับ

สำตบ โครงการ
ผลผลิต

ประ๓ท 
ผลผลิต

จำบวบ รายละเอียดผลผลิต

1 2239941 โครงการ 2. ต้นฉบับ 2.3 บทความ 1 เร่ือง ผลงานตีพิมพ์วารสารอย่างน้อยระดับ

พัฒนาระบบสารสนเทศ บทความวิจัย ในประเทศ TCI 2

สำหรับการบริหารจัดการ (Manuscript)

งานวิศวกรรมการแพทย์ 
และศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ 
ด้วยระบบติดตาม 

ตำแหน่งและเพ่ือการ 
สร้างระบบฐานข้อมูล 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ขนาดใหญ่ในประเทศไทย

2. ต้นฉบับ 

บทความวิจัย 

(Manuscript)

2.3 บทความ 

ในประเทศ

1 เร่ือง ผลงานตีพิมพ์วารสารอย่างน้อยระดับ 

TCI 2

4. ต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

หรือ
เทคโนโลยี/

4.2 ต้นแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 
(Prototype) 
ระดับภาค

1 ต้นแบบ มีโรงพยาบาลขอนำระบบสารสนเทศ 
wepmet เดิมไปใช้งานเพ่ิมอย่างน้อย 

5 โรงพยาบาล

กระบวนการ สนาม

ใหม่ หรือ
นวัตกรรมทาง

สังคม

4. ต้นแบบ 4.2 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ งานวิศวกรรมการแพทย์ไนโรง

หรือ (Prototype) พยาบาล 1) ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

เทคโนโลยี/ ระดับภาค 2) ระบบบริหารงานซ่อม 3) ระบบ

กระบวนการ สนาม บริหารอะไหล่สำรอง 4) ระบบบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าบสมเด็จเจ้าพระยา
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ใหม่ หรือ 

นวัตกรรมทาง 
สังคม

งานบำรุงรักษาและเทียบมาตรฐาน 5) 

ระบบบริหารงานยืม-คืนเครื่องมือ 
แพทย์

4. ต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

หรือ
เทคโนโลยี/ 
กระบวนการ 

ใหม่ หรือ 

นวัตกรรมทาง 

สังคม

4.2 ต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

(Prototype) 
ระดับภาค 

สนาม

1 ต้นแบบ Application on mobile ของระบบ 
สารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงาน 

วิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล 1) 
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 2) ระบบ 

บริหารงานซ่อม 3) ระบบบริหาร 

อะไหล่สำรอง 4) ระบบบริหารงาน 

บำรุงรักษาและเทียบมาตรฐาน

2 2301295 การพัฒนาส่ือ 

สำหรับชีวิตวิถีใหม่เพ่ือ 
ถ่ายทอดวัฒนธรรมและ 

สร้างภมิคุ้มกันทางสังคม 
จากวัฒนธรรมชุมซน 
จังหวัดราชบุรี โดยใช้ 

ศาสตร์พระราชา บ-ว-ร 

(บ้าน วัด ราชการ- 

โรงเรียบ

1. กำลังคน 

หรือหน่วย 
งาน ท่ีได้รับ 

การพัฒนา 
ทักษะ

1.15 ผู้ 
ประกอบการ 
ชนาดใหญ่

500 คน จำนวนเยาวชน ครู ประชาซน ปีละไม่ 
น้อยกว่า 500 คน ได้ใช้หนังสืออิเลค 
ทรอนิกส์ กิจกรรมการเรียนรู้ และ ส่ือ 

ออนไลน์เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมลาวเวียง 
แบบชีวิตวิถีใหม่

1. กำลังคน 

หรือหน่วย 
งาน ท่ีได้รับ 
การพัฒนา 

ทักษะ

1.6 ชุมชน 
ท้องถิ่น/

ประซาสังคม

5 คน นักวิจัยจากชุมชนท้องถ่ิน 5 คน

1. กำลังคน 

หรือหน่วย 
งาน ท่ีได้รับ 

การพัฒนา 
ทักษะ

1.8 เด็กและ 

เยาวชน รวม 
ถีงอาชีวศึกษา

200 คน สถาบันการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ได้ใช้หนังสืออิเลคทรอนิกส์ กิจกรรม 
การเรียนรู้ และ ส่ือออนไลน์เพ่ือเรียนรู้ 
วัฒนธรรมลาวเวียงแบบชีวิตวิถีใหม่

2. ต้นฉบับ 
บทความวิจัย 
(Manuscript)

2.3 บทความ 

ในประเทศ
3 เร่ือง บทความเผยแพรใบวารสารในฐาน 

ข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ

3. หนังสือ 3.5 หนังสือท้ัง 

เล่ม (Whole 

book) ระดับ 
ชาติ

50 เล่ม เล่มต้นแบบหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E- 
Book) สำหรับชีวิตวิถีใหม่เพ่ือ 

ถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคม จากวัฒนธรรมชุมชน 

จำนวน 1 เล่ม และ เล่มหนังสือในรูป 
แบบสิ่งพิมพ์ จำนวน 50 เล่ม

5. ทรัพย์สิน 
ทางปีญญา

5.2 อนุสิทธิ 
บัตร (Petty

1 เร่ือง ส่ือออนไลน์ สำหรับชีวิตวิถีใหม่เพ่ือ 
ถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน

มหาวิทยาลัยราชภ้ฎบ้านสมเดิจเจ้าพระยา
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patent) ทางสังคม จากวัฒนธรรมชุมชน 
จังหวัดราชบุรี

8. เครือข่าย 8.1 ความร่วม 

มือทางด้าน 
วิชาการระดับ 
ประเทศ

3 เครือ
ข่าย

หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ไม่น้อย 
กว่า 3 หน่วยงาน ได้ใช้หนังสืออิเลค 
ทรอนิกส์ กิจกรรมการเรียนรู้ และ ส่ือ 
ออนไลน์เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมลาวเวียง 
แบบชีวิตว ิถ ีใหม่

8. เครือข่าย 8.2 ความร่วม 
มือทางด้าน 

วิชาการใน 
ประเทศiระดับ 

นานาชาติ

1 เครือ
ข่าย

ภาคีจากภาคสังคม จำนวน 1 ภาคี มี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้งาน 

หนังสืออิเลคทรอนิกส์ กิจกรรมการ 
เรียนรู้ และ ส่ือออบไลบ์

3 2548016 การพัฒนา 
ชุมชนการเล้ียงผ้ึงในท้อง 

ถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม

2. ต้นฉบับ 
บทความวิจัย 

(Manuscript)

2.4 บทความ 
ต่างประเทศ

3 เร่ือง • ผลสำคัญท่ีจะเกิดช้ืน: นวัตกรรมเพ่ือ 

เพ่ิมปริมาณการผลิตน้ําผ้ึงของ 

เกษตรกรในชุมชนการเล้ียงผ้ึง กรณี 
ศึกษา: การเล้ียงผ้ึงจากสวนผลไม้ 
จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนประซาซนท่ี 
เล้ียงผ้ึง ร้อยละ 80 มผีลผลิตและราย 
ได้ท่ีสูงช้ืนโดยเปรียบเทียบก่อนหลังท่ี

o QJ A d  _  _  ห 2^0 /
นัยลำดัญทางสกิต .05 •  ผู้ทีจะเด'รับ 
ผลกระทบ: นวัตกรรมอัจฉริยะล ำหรับ 

การวัดปริมาณน้ําผ้ึงอัตโนมัติของ 
ประชาซนท ี่เล้ียงผ้ึง และการจัดการ 

เรียนร ู้เร่ืองการเล้ียงผ้ึงสำหรับนักเรียน 
ในพ้ืนท่ีด้วยระบบการเรียนผ่าน 
Applications และคู่มืออัจฉริยะเพื่อ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในฐานข้อมูล 
Journal Indexed by: Scopus,

Web of Science.

4 2493024 การพัฒนาหัว 

เช้ือลูกแป้งข้าวหมากด้วย 
แป้งข้าวดัดแปลงจากข้าว 

เซิงเศรษฐกิจในอำเภอ 
อ ูท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1. กำลังคบ 
หรือหน่วย 
งาน ท ี่ได้รับ 
การพัฒนา 

ทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา 
ระดับปริญญา 

ตรี

1 คน นักศึกษาม ส่ีวนในการวิจัย และได้ผล 
งานในรูปบัณฑิตนิพนธ์

5 2495393 การพัฒนาส 
เปรย ์ต้านอักเสบและต้าน 
เช้ือก่อโรคในช่องปากและ 
ลำคอจากสารสกัดเปลือก

1. กำลังคน 
หรือหน่วย 
งาน ท ี่ได้รับ 
การพัฒนา

1.1 นิสิต/
นักศึกษา 
ระดับปริญญา 
ตรี

3 คน งานวิจัยน ี้น ำ มาเป็นส่วนหน่ีงชองการ 
ท ำบัณฑิตนิพนธ์ชองนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี
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เอกสารแนบ 2

กัญชง ทักษะ

2. ต้นฉบับ 
บทความวิจัย 

(Manuscript)

2.1

Proceeding 
ระดับชาติ

1 เร่ือง นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ใน 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ

4. ต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 
หรือ

เทคโนโลยี/ 

กระบวนการ 
ใหม่ หรือ 

นวัตกรรมทาง 
สังคม

4.1 ต้นแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 
(Prototype) 

ระดับห้อง 
ปฏิบัติการ

1 ต้น

แบบ

สเปรย์ต้นแบบจากสารสกัดเปลือกกัญ 
ชง

5. ทรัพย์สิน 

ทางปีญญา

5.2 อนุสิทธิ 

บัตร (Petty 

patent)

1 เร่ือง ได้ร่างคำขออนุสิทธิบัตรเร่ือง สูตร 

ตำรับและกรรมวิธีการเตรียมสเปรย์ 
สำหรับช่องปากและลำคอจากสารสกัด 

เปลือกกัญชง

6 2515785 การพัฒนา 
เภสัชภัณฑ์สารสกัดลูกใต้ 
ใบชนิด Phyllanthus 
amarus Schumach. & 
Thonn ต้นแบบสำหรับ 

ลดการเส่ือมของผิวหนัง 
ตามวัยและรักษาโรค 
ผิวหนัง

1. กำลังคน 
หรือหน่วย

cjvi l/QJ

งาบ ทเด'รับ 
การพัฒนา 

ทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา 

ระดับปริญญา 
ตรี

3 คน งานวิจัยน้ีนำมาเป็นส่วนหน่ึงของการ 
ทำบัณฑิตนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี

2. ต้นฉบับ 
บทความวิจัย 
(Manuscript)

2.1
Proceeding 
ระดับชาติ

1 เร่ือง นำเสนอในงานประชุมวิชาการท่ีมี 
การนำเสนอแบบโปสเตอร์และมี 
เอกสารเผยแพร่

4. ต้นแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 

หรือ
เทคโนโลยี/ 
กระบวนการ 
ใหม่ หรือ 
นวัตกรรมทาง 

สังคม

4.1 ต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

(Prototype) 

ระดับห้อง 
ปฏิบัติการ

1 ต้นแบบ สเปรย์สมานแผลต้นแบบจากสารสกัด 
ลูกใต้ใบ

7 2537875 การพัฒนา 
นวัตกรรมการตากข้าว 

หลังการเก็บเก่ียว กรณี 
ศึกษา: ชุมชนบ้านเอก 
ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอ

4. ต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

หรือ
เทคโนโลยี/ 
กระบวนการ

4.6
เทคโนโลยี/ 
กระบวนการ 
ใหม่ ระดับ 
อุตสาหกรรม

1 ต้น
แบบ

นวัตกรรมการตากข้าว
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เอกสารแบบ 2

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ ใหม่ หรือ 
นวัตกรรมทาง 

สังคม
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เอกสารแบบ 3

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1 รายละเอียดงบประมาณแยกตามหมวด

ลำดับ โครงการวิจัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) งบประมาณ 

รวม (บาท)ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์

1 2239941 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

สำหรับการบริหารจัดการงานวิศวกรรมการ 
แพทย์และศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ด้วยระบบ 
ติดตามตำแหน่งและเพ่ือการสร้างระบบฐาน 

ข้อมูลเทคโนโลยีทางการแพทย์ขนาดใหญ่ใน 

ประเทศไทย

270,000.00 525,680.00 54,320.00 - 850,000.00

2 2301295 การพัฒนาส่ือสำหรับชีวิตวิถีใหม่ 

เพ่ือถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภมืคุ้มกัน 

ทางสังคม จากวัฒนธรรมชุมชน จังหวัด 

ราชบุรี โดยใช้ศาสตร์พระราชา บ-ว-ร (บ้าน 
วัด ราชการ-โรงเรียน

238,680.00 526,320.00 85,000.00 - 850,000.00

3 2548016 การพัฒนาชุมชนการเล้ียงผ้ึงใน 

ท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม
14,400.00 167,600.00 - - 182,000.00

4 2493024 การพัฒนาหัวเช้ือลูกแป้งข้าว 
หมากด้วยแป้งข้าวดัดแปลงจากข้าวเซิง 
เศรษฐกิจในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

60,000.00 48,800.00 55,200.00 - 164,000.00

5 2495393 การพัฒนาสเปรย์ต้านอักเสบและ 

ต้านเช้ือก่อโรคในซ่องปากและลำคอจากสาร 
สกัดเปลือกกัญชง

- 20,000.00 144,000.00 - 164,000.00

6 2515785 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์สารสกัดลูก 
ใติใบชนิด Phyllanthus amarus 

Schumach. & Thonn ต้นแบบสำหรับลด 

การเส่ือมของผิวหนังตามวัยและรักษาโรค 

ผิวหนัง

- - 182,000.00 - 182,000.00

7 2537875 การพัฒนานวัตกรรมการตากข้าว 

หลังการเก็บเก่ียว กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านเอก 
ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัด 

ศรีสะเกษ

- 88,000.00 120,000.00 - 208,000.00

รวม 583,080.00 1,376,400.00 640,520.00 - 2,600,000.00
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