
:  ประวัติคณะผู้วิจัย  

หัวหน้าโครงการวิจัย 
1. ชื่อ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล     จีระศิลป์ 

         Asst.Professor  Somsakul    Jerasilp 
2. เลขหมายประจ าตัวประชาชน   3100905036551 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ระดับ 8   
4. หน่วยงานท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   โทร 02-2432240 ต่อ 154  โทรสาร  02-2415935 
   E-mail address: somsakulj@hotmail.com 
5. ประวัติการศึกษา       สถ.ม. ( สถาปัตยกรรมภายใน) 
   บธ.บ. ( การจัดการงานก่อสร้าง) 
   สถ.บ. ( ศิลปอุตสาหกรรม) 
   Cert. Computer Aided Graphic Design 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  ออกแบบผลิตภัณฑ์   สถาปัตยกรรมภายใน   
     และ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อ  แนวทางเลือกสรรผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกเพื่อ 
      ส่งเสริมร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย  

            (งบประมาณแผ่นดินปี 2549)  
                แนวทางการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สอดคล้อง  
                 กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศทวีปยุโรป  
      ตะวันตกในเกาะรัตนโกสินทร์และกรุงเทพฯ ชั้นใน 
      (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2551) 
      แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมกายภาพภายใน  

             อาคารชุดพักอาศัยส าหรับผู้มีรายได้ปานกลาง 
7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อ  แนวทางเลือกสรรผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกเพื่อ 
    ส่งเสริมร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย  
    (งบประมาณแผ่นดินปี 2549) ปีที่พิมพ์ 2549  
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          การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการอยู่ดีมีสุข ในจังหวัด  
     นครนายก  ( งบประมาณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปี 2550) 

     ปีที่พิมพ์ 2550 
      แนวทางการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สอดคล้อง  
      กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศทวีปยุโรป  
      ตะวันตกในเกาะรัตนโกสินทร์และกรุงเทพฯ ชั้นใน  
      (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2551)  
      ปีที่พิมพ์  2551  
      การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สอดคล้อง 
      กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศทวีปยุโรป  
      เหนือและตอนกลางในเกาะรัตนโกสินทร์และกรุงเทพฯ ชั้นใน  
      (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 255 2) 
      ปีที่พิมพ์  255 2 

    แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมกายภาพภายในอาคารชุด  
                พักอาศัยส าหรับผู้มีรายได้ปานกลาง ปีที่พิมพ์ 2541  
               การศึกษารูปแบบศาลาที่พักผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร  
                ปีที่พิมพ์ 2527.  

8.งานอื่นๆ 
    กรรมการฝ่ายออกแบบและก่อสร้างโครงการบูรณปฏิสังขรณ์  

   โบราณสถานวัดมกุฏกษัตริยาราม เนื่องในวโรกาสครบรอบ  
   วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ครบ ๒๐๐ ปี  
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ผู้วิจัยร่วมโครงการ 
1.  ชื่อ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์จง    บุญประชา     

  Asst. Prof. Jong   Boonpracha 
2. เลขหมายประจ าตัวประชาชน   3101403487263 
3.   ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8   
1. หน่วยงานท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   โทร 02-2432240 ต่อ 154  โทรสาร  02-2415935 
   E-mail address: jboonpracha@yahoo.com 
2. ประวัติการศึกษา       สถ.ม. ( สถาปัตยกรรมภายใน) 
   สถ.บ. ( ศิลปอุตสาหกรรม)    
3. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ออกแบบผลิตภัณฑ์   สถาปัตยกรรมภายใน    
       และ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
4. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

7.1  หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อ  ต้นแบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  
              (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2551) 

             ออกแบบรถเข็นจัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
                          การการออกแบบแสงเพื่อส่งเสริมการจัดนิทรรศการแสดงงาน  

                  7.2  งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อ การออกแบบที่ช่วยพยุงเดินส าหรับผู้สูงอายุ ปีที่พิมพ์ 2550 
               การออกแบบห้องเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 ส าหรับผู้สายตา 
                เลือนราง   ปีที่พิมพ์ 2544 
                 การออกแบบอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารผลงานทาง 
    สถาปัตยกรรม ส าหรับส านักงานสถาปนิก  ปีที่พิมพ์ 2540 
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ผู้วิจัยร่วมโครงการ 
1. ชื่อ – นายสุรพันธุ์  รัตนาวะดี 

Mr. Suraphan Rattanavadi 
2. เลขหมายประจ าตัวประชาชน   3730600743690 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์    ระดับ 7   
4. หน่วยงานท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
     โทร 02-2432240 ต่อ 154  โทรสาร  02-2415935  
      E-mail address: rattanavadi@hotmail.com 
5. ประวัติการศึกษา       สถ.ม. ( สถาปัตยกรรมภายใน) 

     สถ.บ. ( ศิลปอุตสาหกรรม)     
6.     สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  ออกแบบผลิตภัณฑ์   สถาปัตยกรรมภายใน    
     และ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
7.     ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

 7.1  งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ส าหรับประกอบอาหารประเภททน  
ความร้อน,ปีที่พิมพ์ 2551 

  (งบสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการอยู่ดีมีสุขกรณีศึกษาจังหวัด
นครนายก,ปีที่พิมพ์ 2550( พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของกลุ่ม
หมู่บ้าน งบประมาณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปี 2550) 
การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์ จากขยะในการบริโภคสินค้า
อุปโภคบริโภคประเภทเศษแก้ว,ปีที่พิมพ์ 2550 (งบ
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  
การผลิตเคลือบจากขี้เถ้าพืชที่เกิดจากขยะในการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร,ปีที่พิมพ์ 2549 (งบสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  
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ผู้วิจัยร่วมโครงการ 
1. ชื่อ – อาจารย์สุภัทรา     ลูกรักษ์ 

         Miss. Supatra    Lookraks 
2. เลขหมายประจ าตัวประชาชน   3409700247661 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์  
4. หน่วยงานท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   โทร 02-2432240 ต่อ 154  โทรสาร  02-2415935 
   E-mail address: lookraks@yahoo.com 
5. ประวัติการศึกษา       คอ.ม. ( เทคโนโลยีการศึกษา) 
   คอ.บ. ( ศิลปอุตสาหกรรม) 
   Cert. Computer Aided Design 
   Cert. Computer Aided Graphic Design 
   Cert. Economics (SME) 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  ออกแบบผลิตภัณฑ์   ออกแบบกราฟิก  ออกแบบสื่อ 

                                                           คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  สถาปัตยกรรมภายใน 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อ การส ารวจเทคโนโลยีพื้นถิ่นงานออกแบบสถาปัตยกรรม  
                ภายในเรือนชุมชนลุ่มน้ าเจ้าพระยาและคูคลองส าคัญ บริเวณ 
                                         เมืองเก่ากรงุรัตนโกสินทร์              
                            (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2549) 
   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการอยู่ดีมีสุข  

     ในจังหวัดนครนายก   
     (งบประมาณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปี 2550) 

     ลวดลายไทยกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกรุงรัตนโกสินทร์  
    (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2550)  

                    ความเข้าใจของชาวตา่งชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลวดลายไทย  
                                        กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจิมทอมสัน 

                (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2551) 
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7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อ การส ารวจเทคโนโลยีพื้นถิ่นงานออกแบบสถาปัตยกรรม  
                ภายในเรือนชุมชนลุ่มน้ าเจ้าพระยาและคูคลองส าคัญ บริเวณ 
                                         เมืองเก่ากรงุรัตนโกสินทร์              
                            (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2549)  

     ปีที่พิมพ์ 2549 
     การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการอยู่ดีมีสุข  
     ในจังหวัดนครนายก   
     (งบประมาณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปี 2550) 
     ปีที่พิมพ์ 2550 

     ลวดลายไทยกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกรุงรัตนโกสินทร์  
    (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2550)  
    ปีที่พิมพ์ 2550  

                   ความเข้าใจของชาวตา่งชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลวดลายไทย  
                                        กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจิมทอมสัน 

                (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2551)  
    ปีที่พิมพ์ 2551 
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ผู้วิจัยร่วมโครงการ 
1. ชื่อ   อาจารย์จิตราวดี   รุ่งอินทร์  กันกา 

         Miss  Jitravadee  Roongin  Kunkar 
2. เลขหมายประจ าตัวประชาชน   3529900102347 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์    ( พนักงานมหาวิทยาลัย) 

   
4. หน่วยงานท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
      โทร 02-2432240 ต่อ 154  โทรสาร  02-2415935  
      E-mail address: somsakulj@hotmail.com 
5. ประวัติการศึกษา       สถ.ม. ( เทคโนโลยีอาคาร) 

สถ.บ. ( สถาปัตยกรรมหลัก) 
Cert. Computer Aided Design 

6.   สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม   อนุรักษ์พลังงาน   บริหาร  
                                                                 อาคารสถาปัตยกรรมหลัก   คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม 
7.    ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

7.1 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  โครงการออกแบบศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส ารองพร้อม
ธนาคารสาขา  ธนาคารทหารไทย  จ ากัด (มหาชน) ปี 2541 
โครงการออกแบบและวางผังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่
โดยรอบ (โครงการร่วมระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปี 2543 
การใช้ระบบธรรมชาติ  โดยผนังสัมผัสน้ าเพื่อปรับปรุงอุณหภูมิ
ภายในห้อง  กรณีศึกษา  อาคารผนังสัมผัสน้ า  จ. เชียงราย  
(ทุนวิจัยส านักงานแผนและนโยบายพลังงานแห่งชาติ  กระทรวง
พลังงาน  ปี 2544) 
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