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แผนการส่งเสริมการวิจัยสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 
คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 ฐานข้อมูลวิจัย/สร้างสรรค์ 
- รวบรวม / พัฒนา ระบบข้อมลู 
- สร้างเครือข่ายข้อมลู 
- บริการ/เผยแพร่ข้อมูล 

 

องค์ความรู้ใหม่ 
สาขาศิลปะและการออกแบบ 
-  ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ พื้นฐาน 
-  ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ประยุกต์ 
-  การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่ม  
   ความเข้มแข็งแก่ชุมชนเป้าหมาย 

               

          การบริหารงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
- พัฒนาระบบและกลไก 

- จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 

- ส่งเสริมให้มผีู้ขอทุนวิจัย/สร้างสรค์ 

- การตรวจสอบและประเมินผลวิจยั/สรา้งสรรค ์

- ส่งเสริมการวิจยั/สร้างสรรค์ร่วมกบัภายนอก 
 

   เงินทุนอุดหนุนวิจัย/สร้างสรรค ์
-  จัดสรรทุนวิจยั/สร้างสรรค ์
-  หาแหล่งทุน/ประสานการขอทุน  
    วิจัย/สร้างสรรค ์
-  จัดระเบียบการจดัสรรผลประโยชน์  
    ให้เป็นระบบที่เอื้อแก่ผู้ท างาน 
-   จัดสรรทุนวิจัย/สร้างสรรคร์่วมกับภายนอก 
     

การเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
 

     -  การจัดพิมพ์ / ตีพิมพ์ / น าเสนอผลงาน 
             ภายในสาขาวิชา 
               ภายในประเทศ 
               ภายนอกประเทศ 

 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

- การใช้ประโยชนผ์ลงานวิจัย/สร้างสรรค ์
              เชิงสาธารณะ 
              เชิงนโยบาย 
                 เชิงพาณิชย ์
              เชิงสุนทรียะ 
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แผนงานด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ 
1. แผนงานส่งเสริมการวิจัย/สร้างสรรค์ 

1.1 แผนงานพัฒนานักวิจัย/สร้างสรรค์  
1.2 แผนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค ์
1.3 แผนด้านงบประมาณ 
1.4 แผนงานชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค ์

2. แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.1 แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ 
2.2 แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพการแข่งขัน 
2.3 แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์ด้านองค์ความรู้เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและเพ่ิมขีด 

          ความสามารถในการแข่งขัน 
2.4 แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองและแข่งขัน 
2.5 แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
2.6 แผนงานวิจัยปัญหาสาธารณสุขของภาคกลางตอนล่าง 

3. แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์ด้านพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน ท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม 
4.1 แผนงานวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร 
4.2 แผนงานวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์โดยใช้ศิลปะและการออกแบบ 

5.  แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางด้านสังคมศาสตร์ 
 

ระบบและกลไกการด าเนินงาน   
มีคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะมัณฑนศลิป์ ท าหน้าที่พฒันาระบบการบริหารงานวิจัย/สร้างสรรค์ของคณะ

มัณฑนศิลป์ ก าหนดนโยบาย ก ากับ ดูแล การวิจัย/สร้างสรรค์ของคณะมัณฑนศิลป์  ก าหนดแนวทาง  วิธีการ เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนให้บุคลากรปฏิบัตงิานวิจยั/สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายดา้นการวิจัย/สรา้งสรรค์ของคณะมัณฑนศิลป์ 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร  ให้มีระบบการตรวจสอบและตดิตามผล ส่งเสริมและประสานให้มีการท าวิจัย/สร้างสรรคร์่วมทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ ส่งเสริมและประสานให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรคข์องคณะฯ พิจารณาจัดสรรทนุ
สนับสนนุการวิจัย/สร้างสรรค์จากเงินรายได้นอกคณะฯ เงินกองทุนวิจัยสรา้งสรรค์ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา เงินกองทนุ
วิจัยสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร รวมถึงจัดให้มีระบบผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการและประเมินผล
งานวิจยั/สร้างสรรค์ 
 

 
 

แผนงานด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2559 
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การด าเนินงาน     
 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัยและคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ ท าหน้าทีบ่ริหารงานดา้นงานวิจัย/
สร้างสรรค์ โดยมีคณบดีและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเป็นทีป่รึกษา ก าหนดให้หน่วยบริการวชิาการและวิจัย งานแผนและ
ส่งเสริมทางวชิาการ  เป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 
การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อการวิจัย/สร้างสรรค์  

คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 จากเงินรายไดน้อกของคณะฯ และเงินรายรับโครงการพิเศษระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเป็นทุนอุดหนนุในการท างานวิจัย/สร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากร 
(สมทบตัง้กองทุนวิจัยสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) และส่งเสริมใหค้ณาจารย์และบุคลากรเสนอโครงการเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย/สรา้งสรรค์จากงบประมาณแผน่ดนิ และแหล่งทนุสนบัสนุนจากภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
  

แผนด าเนินงานดา้นการวิจัย/สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

แผนงานวิจัย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ก าหนด 

1. แผนงานสง่เสริมการวิจัย 

1.1 แผนงาน
พัฒนานักวิจัย  

1.1.1 ปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะ  
มัณฑนศิลป์ เพื่อก าหนดนโยบาย ก ากับ ดูแล การ
วิจัยสร้างสรรค์ของคณะฯ ก าหนดแนวทาง วิธีการ 
เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรปฏิบัติ
งานวิจยัที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของ
คณะฯ และมหาวทิยาลัย รวมถึงประสานงานกบั
หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

รองคณบดี 
ฝ่ายวชิาการ
และวิจัย / 
และคณะฯ 

- ตลอดป ี

 1.1.2 จัดการประชุม สัมมนา ฝกึอบรม เพื่อให้
ได้รับความรู้ที่เก่ียวกับการวิจยั/สร้างสรรค์  

งานแผน ฯ 20,000 บาท 
 (เงินรายได้) 

ตลอดป ี

 1.1.3 สนับสนนุให้บุคลากรร่วมด าเนินงานวิจัย/
สร้างสรรค์กับหน่วยงานอืน่ๆเพื่อพัฒนาทักษะการ
วิจัย/สร้างสรรค์ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

- ตลอดป ี

 1.1.4 ประชุมคณะกรรมการวิจัย เพื่อประเมิน  
แผนการด าเนนิงาน ประเมินงานวิจัย/สรา้งสรรค์ 
และน าผลมาพิจารณาปรบัปรุงแผนในปตี่อไป 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

- เดือนละ 1 ครั้ง
หรือตามความ

เหมาะสม 
 1.1.5 จัดระบบที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนกัวิจัย  

ในการเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย/
สร้างสรรค์และการท างานวิจยั/สร้างสรรค ์

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

- ตลอดป ี

 1.1.6 การจัดหา Reader เพื่อประเมินผลงานวิจยั/
สร้างสรรค์ที่ได้รบัทุนจากงบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

1,000 บาท/ 
1 เรื่อง/1 คน 
(เงินรายได้) 

ตลอดป ี
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(ต่อ)  
แผนงานวิจัย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ก าหนด 

1.2 แผนงานการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย/
สร้างสรรค ์

1.2.1 เผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์โดยสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ของคณะฯ 

งานแผนฯ  - ตลอดป ี

1.2.2 จัดแสดงนทิรรศการผลงานสรา้งสรรค์ของ 
คณาจารย์ เปน็กิจกรรมร่วม ในวันศิลป์ พีระศรี ของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

คณะ
กรรมการฯ   

350,000 บาท 
(เงินแผ่นดนิ) 

15-30 ก.ย.  

 1.2.3 ยกย่องเชิดชูนักวิจัย/สร้างสรรค์ที่มีผลงาน 
ดีเด่นของคณะฯให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น บอร์ด เว็บไซต์ 
ประชาสัมพนัธ์ของคณะ/มหาวทิยาลัย/เฟสบุ๊ด
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารคณะฯ เป็นตน้ 

งานแผนฯ / 
หน่วย

ประชาสัมพนัธ ์

- ตลอดป ี

 1.2.4 จัดท าฐานข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ และรวบรวมบทคัดย่อ
งานวิจยั/สร้างสรรค์ของคณาจารย์เผยแพร่ทาง
เวบ็ไซต์คณะฯ / ศูนยน์วัตกรรมการออกแบบ 

งานแผน ฯ / 
หน่วย

ประชาสัมพนัธ ์

- ตลอดป ี

 1.2.5 เผยแพร่งานวิจัย/สร้างสรรคใ์นวารสารศิลปะ 
และการออกแบบ  คณะมัณฑนศิลป ์

กอง
บรรณาธิการ 

200,000 บาท 
(เงินรายได้) 

ปีละ 2 ฉบบั 

1.3 แผนงานดา้น
งบประมาณ 

1.3.1 จัดสรรทุนวิจัย/สร้างสรรค ์จากเงินรายได ้
นอก (กองทุนวิจัยสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศิลปากร) 
ประเภททุนเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดท าข้อเสนอการ
วิจัย/สร้างสรรค์ (Proposal) 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

90,000 บาท 
(เงินรายได้) 

ต.ค.– ก.ย.  

 1.3.2 จัดสรรทุนวิจัย/สร้างสรรค ์จากเงินรายได ้
นอก (กองทุนวิจัยสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศิลปากร) 
ประเภททุนพฒันานักวิจัยรุน่ใหม่ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

210,000 บาท 
(เงินรายได้) 

ต.ค.–ก.ย.  

 1.3.3 ส่งเสริมการเขียนบทความทางวชิาการและ 
จรรยาบรรณการวิจัย/สรา้งสรรค์ ผลงานวิชาการที่
น าไปขอต าแหน่งทางวชิาการ  

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

87,100 บาท 
(เงินรายได้) 

ต.ค.–ก.ย.  

 1.3.4 ส่งเสริมการสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงาน 
คณาจารย ์

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

300,000 บาท 
(เงินรายได้) 

ต.ค.–ก.ย.  

 1.3.5 ส่งเสรมิให้มีการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทนุภายนอก 

งานแผนฯ - ตลอดป ี

 1.3.6 จัดท าฐานข้อมูลด้านแหล่งทนุวจิัยเพื่อ 
กระตุ้นและสง่เสริมให้นักวิจัยเสนอโครงการขอ
งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ 

งานแผนฯ - ตลอดป ี
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(ต่อ)  
แผนงานวิจัย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ก าหนด 

1.4 แผนงานชดุ
โครงการวิจัย
/สร้างสรรค ์

1.4.1 จัดระบบพี่เลีย้งนักวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อให้ 
ค าแนะน าปรึกษาด้านวิจัย/สร้างสรรค์แก่นักวิจัยรุ่น
ใหม่ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนนุการท างานวิจัย 
สร้างสรรค์แบบกลุ่มและสร้างเครือข่ายวิจัย/
สร้างสรรค์ในสาขาและระหว่างสาขา 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

2. แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

2.1 แผนงานวิจยั 
/สร้างสรรค์
ด้านภาษา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม
และกลุ่มชาติ
พันธุ ์

2.1.1 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรคเ์พื่ออนุรักษ์ สืบ  
สาน พฒันาและสร้างสรรค์ งานทางดา้น
มัณฑนศิลป ์

     (1) การวิจัยเพื่อออกแบบงานสร้างสรรค์ 
         มัณฑนศิลป์ของชุมชนภาคเหนือ ภาคกลาง  
         และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
        (2)  การวิจัยปทานุกรมค าศพัท์ที่ใช้ในงานศลิปะ  
          และการออกแบบ 
     (3)  การวิจัยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พืน้บา้น,   
          ภาชนะ, เซรามิก และเครื่องประดับ 
    (4)  การวิจัยและพฒันาเพื่องานออกแบบตกแต่ง 
         ภายในบนพื้นฐานปรัชญาตะวนัออก 
      (5)  การวิจัยออกแบบเครื่องเรือนตะวันออกกับ  
         สภาพแวดล้อม 

      (6)  การวิจัยสัญลักษณ์ในงานตะวนัออกกับงาน  
         ตกแต่งภายใน วัสดทุี่ใชแ้ละลวดลายในงาน 
         ตะวันออกกับการตกแต่งภายในตา่งๆ 
       (7)   การศึกษาวิจัยวัสดุพืน้ถิ่น 
       (8)  การวิจัย/สร้างสรรค์ลวดลายบนงาน 
        เอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 2.1.2 ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้เพื่อน ามาใช้   
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะและ
การออกแบบ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 2.1.3 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค์การออกแบบที่จัด 
แสดงชนิดหมุนเวียนใชง้านราคาประหยัดเพื่อ
การแสดงสินคา้ : ทางเลือกเพื่อธุรกิจ SME 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี
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(ต่อ) 
แผนงานวิจัย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ก าหนด 

2.2 แผนงานวิจยั/
สร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และศักยภาพการ
แข่งขัน 

2.2.1 ชุดโครงการวิจัยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีการผลิตทีส่อดคล้องกับเศรษฐกิจ 
     ชุมชนด้วยงานศิลปะและการออกแบบ 

(1) วิจัยความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้า  
OTOP แต่ละท้องถิ่น 

(2) ออกแบบบูธมาตรฐานสนิค้า OTOP /  
แผงลอย / ตลาด / Kios /ร้านขายของช า 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 2.2.2 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรคแ์ละพัฒนางาน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินคา้ของท้องถ่ินเพื่อ
เพิ่มมูลค่าและการแข่งขัน 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 2.2.3 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรคแ์ละพัฒนา
ผลิตภัณฑส์ินค้าเพื่อการออกแบบตกแต่ง 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 2.2.4 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรคเ์พื่อสร้าง 
หลักเกณฑ์และมาตรฐานของงานออกแบบต่าง ๆ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

2.3 แผนงานวิจยั/
สร้างสรรค์ด้าน
องค์ความรู้เพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

2.3.1 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค์วัสดุและทรัพยากร
ท้องถิ่นเพื่องานศิลปะและการออกแบบ 

     (1) การน าวสัดุท้องถิ่นมาพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์  
          และของตกแต่ง 
 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

2.4 แผนงานวิจยั/
สร้างสรรค์เพื่อ
สร้างความ 
สามารถในการ
พึ่งตนเองและ
แข่งขัน 

2.4.1 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 2.4.2 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนารูปแบบ
และแปรรูปวัตถุดบิ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 2.4.3 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดงาน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินคา้ต่าง ๆ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี
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(ต่อ) 
แผนงานวิจัย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ก าหนด 

2.5 แผนงานวิจัย/
สร้างสรรค์ เพื่อ
ประโยชน์ในเชงิ
ธุรกจิอุตสาห-
กรรมท่องเที่ยว
และบริการ 

2.5.1 ชุดโครงการวิจัยแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง 
       องค์ความรู้ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
       (1) การตกแต่งภายในทีส่อดคล้องกับสถานที่ 
           เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
           ภาคกลางตอนล่าง 

(1) การออกแบบตกแต่งภายในที่พกัแบบ 
Home Stay เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

           ที่เหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยว 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 2.5.2 ชุดโครงการวิจัยเพื่อส ารวจความพึงพอใจของ 
   นักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑส์ินค้าไทยประเภทต่าง ๆ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 2.5.3 ชุดโครงการวิจัยศึกษาเอกลักษณ์เพื่อการน ามา  
       ส่งเสริมงานผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

2.6 แผนงานวิจัย
ปัญหาสาธารณสุข
ของภาคกลาง
ตอนล่าง 

2.6.1 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา 
       มาตรฐานและสุขอนามัยของชุมชนและที่อยู่  
       อาศัย 

(1) การออกแบบระบบการผลิตเพื่อให้ได้  
           ลักษณะมาตรฐาน 

(2) การปรับปรุงห้องน้ าเพื่อแก้พัฒนาคุณภาพ  
           สาธารณสุขของชุมชน 
      (3)  การออกแบบงานสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
      (4)  การพัฒนาสภาพห้องครัวเพื่อสุขอนามัยของ 
           ชุมชน 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 2.6.2 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อออกแบบสื่อ 
       ประชาสัมพนัธ์งานสุขอนามัยของชุมชน 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

3. แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานวิจยั/
สร้างสรรค์ด้าน
พัฒนาที่อยู่อาศัย 
ชุมชน ท้องถิ่น 
และคุณภาพชีวิต 

3.1.1ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาที่อยู่  
     อาศัยส าหรับผู้มีรายไดน้้อยและชุมชน 

(1) การจัดพื้นที่ภายในบา้นแบบเอ้ืออาทรเพื่อ 
คนมีรายไดน้้อย 

      (2)  การตกแต่งภายในบ้านเอ้ืออาทร 
      (3)  การตกแต่งภายในบ้านเพื่อการใช้สอย 
      (4)  การปรับปรุงอาคารทีร่กร้าง 
      (5)  การพัฒนาเรือนผูกเพื่อการเคลื่อนย้าย 
      (6)  วัสดุพื้นถิน่ที่ใช้ท าเครื่องเรือน 
      (7)  งานวิจัย/สรา้งสรรค์เพื่อการออกแบบ  
           ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่ม 

คณะกรรมการ
วิจัย 

-  ตลอดป ี
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(ต่อ) 
แผนงานวิจัย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ก าหนด 

3.2 แผนงานวิจยั/
สร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.2.1  ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อออกแบบ  
        สภาพแวดล้อมด้วยระบบนิเวศวิทยาเพื่อการ  
        พัฒนาที่ยั่งยนื 
       (1) ตกแต่งภายในเพื่อประหยัดพลังงาน 
       (2) การน าวสัดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ 
       (3) ระบบการผลิตแบบยั่งยืน 
       (4) ออกแบบผลิตภัณฑบ์รรจุภัณฑ์ที่สามารถ 
           ย่อยสลายได ้

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

4. แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 
4.1 แผนงานวิจยั/
สร้างสรรค์เพื่อ
สร้างมูลคา่เพิ่มแก่
ผลิตผลอุตสาห-
กรรมเกษตร  

4.1.1 ชุดโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา 
       ผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มของจุลินทรีย์ พืช 
       และสัตว์เศรษฐกิจของภาคกลางตอนลา่ง 

(1) การผลิตเครื่องเรือนจากแกลบ 
(2) การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเพื่อเป็นวัสดุที่

เป็นฉนวนกันความร้อน 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 4.1.2 ชุดโครงการวิจัยศึกษาการผสมผสานวสัดุต่าง  
       ชนิดเพื่อผลิตวสัดุรูปแบบใหม่ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

4.2 แผนงานวิจยั/
สร้างสรรค์เพื่อ
สร้างมูลคา่เพิ่ม
ผลิตภัณฑโ์ดยใช้
ศิลปะและการ
ออกแบบ  

4.2.1 ชุดโครงการวิจัยพัฒนาวัสดุก่อสร้าง 
(1) การศึกษาพัฒนารูปแบบวสัดุแบบโมดูลา่ 

system 
(2) การพัฒนารูปแบบผลติภัณฑ์เพือ่การตกแต่ง

ภายใน 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 4.2.2 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุที่เหมาะสมกบั 
       งานออกแบบ  

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

5.แผนงานวิจัย/สร้างสรรค์ด้านสังคมศาสตร์ 
5.1 แผนงานวิจยั/
สร้างสรรค์
ทางดา้น 

5.1.1 ชุดโครงการวิจัยเพื่อออกแบบสภาพแวดล้อม  
       ภายในที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคน 
       พิการ  

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

สังคมศาสตร ์ 5.1.2 ชุดโครงการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ 
        หัตถกรรมของชนกลุ่มต่าง ๆ 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 5.1.3 ชุดโครงการวิจัยเพื่อศึกษาเครื่องใช้ของชุมชน 
       แต่ละภาคและการตกแต่ง 

คณะกรรมการ
วิจัยฯ 

-  ตลอดป ี

 


