
การรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ 

คณะกรรมการประจ า 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.  งานเลขานุการ 
2.  งานธุรการ 
3.  งานบุคลากร 
4.  งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
5.  งานงบประมาณ 
6.  งานการเงินและบัญชี 
7.  งานประกันคุณภาพ ภายใน 
ภายนอก 

1. งานประสานงานวิจัย 
2. งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
3. งานพัฒนางานวิจัย 

1. งานประสานงานบริการวิชาการ 
2.  งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
3.  งานคลินิกเทคโนโลย ี



ระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปี 2557 



การพัฒนางานวิจัย มทร.พระนคร 

  จัดท ำประเด็นยุทธศำสตร/์ข้อก ำหนด 

จัดสรรงบประมำณวิจัย 

จัดท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย 

ประเมินผลงำนวิจัย 

เผยแพร/่ถ่ำยทอดผลงำนวิจัย (จัดท ำวำรสำร,   จัดนิทรรศกำรวิจัย, 
จัดประชุมวิชำกำร,จัดท ำสื่อเผยแพร่) 



การพัฒนานักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานวิจัย มทร.พระนคร 

ก่อนท าวิจัย 

ระหว่างท าวิจัย 

หลังท าวิจัย 



การพัฒนาระบบวิจัย  มทร.พระนคร 

ระบบบริหารงานวิจัย (RPM) 

ระบบบริหารงานบริการวิชาการ (ASMS) 

ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มภาค
กลางตอนล่างระบบ 



โครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนจาก HERP 
 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554 - 2557 

ล าดับ งานวิจัย กลุ่ม นักวิจัย งบประมาณ (บาท) 

  

1. 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑจำกขมิ้นเพื่อวิสำหกิจชุมชนหมู่บำน       

แกงประลอมอ ำเภอ ไทรโยค จังหวัด กำญจนบุรี 

  

- 

  

รศ.ดวงสุดำ  เตโชติรส 

และคณะ  

  

400,000 

2. กำรเสริมสรำงคุณภำพชีวิตและกำรจัดสวัสดิกำรส ำหรับผู

สูงอำยุเพื่อควำมอยดูีมีสุข จังหวัดกำญจนบุรี 

- อ.ภคพนธ  ศำลำทอง 

และคณะ 

350,000 

  

3. 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกตอซังข้ำวส ำหรับ

เศรษฐกิจชุมชน 

  

- 

  

อ.กิ่งกำญจน์   พิจักขณำ 

และคณะ 

  

233,000 

  

4. กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเผือกหอมท่ีบกพร่องจำกกำรปลูกของชุมชน

อ ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อประโยชน์เชิงพำณิชย์  

- ผศ.จุฑำมำศ   พีรพัชระ 

และคณะ 

267,000 

  

5. 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กำรปรังปรุงคุณภำพและกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำผักและผลไม้

แกะสลัก 

  

นวัตกรรมฯ 

  

ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์  

ศ.ดร.นิธิยำ  รัตนำปนนท์ 

  

424,999 

6. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรจำกเผือกท่ีมีลักษณะเด่นเฉพำะ

ชุมชนในอ ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี 

นวัตกรรมฯ ผศ.จุฑำมำศ   พีรพัชระ  

และคณะ 

430,000 



โครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนจาก HERP 
 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554 - 2557 

ล าดับ งานวิจัย กลุ่ม นักวิจัย งบประมาณ (บาท) 

  

7. 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

กำรสร้ำงหลักสูตรกำรทอผ้ำพื้นเมืองภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และกำรพัฒนำลักษณะปรำกฏลวดลำยบนพื้นผ้ำโดยวิธีเทคนิค

สิ่งทอกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพำณิชย์ 

  

นวัตกรรมฯ 

  

ผศ.ดร.เกษสุนีย์  บ ำรุงจิต 

อ.สัมภำษณ์   สุวรรณคิร ี

  

450,000 

8. กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของจุลินทรีย์ในดินนำข้ำวท่ีมีกำร

ปนเปื้อนยำฆ่ำแมลง เพื่อสร้ำงควำมตระหนักกำรใช้ยำฆ่ำ

แมลงต่อชุมชนเกษตรกร 

ควำมหลำกหลำย 

ทำงชีวภำพ 

ดร.ดวงฤทัย   นิคมรัฐ 

และคณะ 

400,000 

9. กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรวิจั ยควำม

หลำกหลำยทำงชี วภำพ :  มหำวิ ทยำลั ย เทคโนโลยี             

รำชมงคลพระนคร 

ควำมหลำกหลำย 

ทำงชีวภำพ 

ผศ.จุฑำมำศ   พีรพัชระ     200,000 



โครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนจาก HERP 
 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554 - 2557 
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โครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนจาก HERP 
 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554 - 2557 
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ข้อเสนอโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2558 

ล าดับ โครงการ รายชื่อผู้วิจัย งบประมาณ (บาท) 

1 ศักยภำพของสำรสกัดจำกมะหำดต่อกำรควบคุมกำรงอก

และเจริญเติบโตของวัชพืชในนำข้ำวเพื่อเพิ่มมูลค่ำและ

กำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำง

ยั่งยืน 

ผศ.อุดมเดชำ   พลเยี่ยม   

นำยคณำวุฒ ิ        อินทร์แก้ว 

400,000 

2 ควำมหลำกหลำยของจุลินทรีย์ในนำข้ำวพันธ์พื้นเมือง 

อ ำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเทริงเทรำ 

ดร.ดวงฤทัย          นิคมรัฐ 

และคณะ 

350,000 

3 กำรศึกษำลักษณะเฉพำะเชิงเคมีกำยภำพของเมล็ดข้ำว

พื้นเมืองท่ีสัมพันธ์กับคุณสมบัติเชิงกล 

ดร.จิระศักดิ์          ธำระจักร 

และคณะ 

500,000 

4 ระบบตรวจสอบคุณภำพข้ำวด้วยสมบัติไดอิเล็กทริกของ

เอนโดสเปิร์มข้ำว 

ดร.ธนพงศ์           สำรีอินทร์ 

และคณะ 

600,000 



ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของงานวิจัย 

ล าดับ งานวิจัย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กำรเสริมสรำงคุณภำพชีวิตและกำรจัดสวัสดิกำรส ำหรับผูสูงอำย ุ

เพ่ือควำมอยูดีมสีุข จังหวัดกำญจนบุรี 

 

น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

(RMUTCon 2013) 

 

2. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเผือกหอมที่บกพร่องจำกกำรปลูกของชุมชน 

อ ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี เพ่ือประโยชน์เชิงพำณิชย์  

 

1. น ำเสนอบทควำม ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติกำรยกระดับ

คุณภำพชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นอำเซียน (มทร.) 

2. ใช้ประโยชน์ในกลุ่มแม่บ้ำนแปรรูปเผือกหอม ต ำบลโคกใหญ่         

อ ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี 

3. บูรณำกำรกับงำนบริกำรวิชำกำร : งบประมำณ

กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 

 

3. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กำรปรังปรุงคุณภำพและกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำผักและผลไม้

แกะสลัก 

 

1. ตีพิมพ์บทควำมวิจัยในวำรสำรระดับนำนำชำติ CMU Journal 

of Natural Science 

2. ตีพิมพ์บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร 

4. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรจำกเผือกที่มีลักษณะเด่นเฉพำะชุมชน

ในอ ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี 

รับรำงวัลหมู่บ้ำนต้นแบบระดับแม่ข่ำยจำก

กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 



ข้อดี ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ข้อดี 
- มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อโครงการ HERP 
- มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนเพ่ิมขึ้น 
- โครงการ HERP สนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่น ท าให้ไม่เป็นภาระ

แก่มหาวิทยาลัย 
 

 
 



ข้อดี ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการบริหารนักวิจัย 

1. นักวิจัยส่วนใหญ่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีภำระงำนสอนและภำรกิจงำนสนับสนุน 

ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนวิจัย 

2. ขำดควำมรู้และทักษะเชิงลึกในกำรท ำงำนวิจัย กำรตีพิมพ์/เผยแพร่ กำรใช้

จ่ำยเงินวิจัย 

3. ไม่ใช่นักวิจัยมืออำชีพ 

 

ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำก HERP ในกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัยและกำร

ตีพิมพ์บทควำมวิจัย  

ด้านการบริหารงานวิจัย 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิจัยเป็นแบบกระจุกตัว อยู่ในสถำบันวิจัยและพัฒนำ

หน่วยงำนเดียว ท ำให้ไม่สำมำรถผลักดันนโยบำยโดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน 

 

อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย  

(เป็นควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยเอง) 

ด้านการบริหารการเงินวิจัย 

1. กำรโอนเงินล่ำช้ำส่งผลต่อกำรบริหำรงำนวิจัยในภำพรวมของมหำวิทยำลัย 

2. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรของกองคลังของมหำวิทยำลัย 

 

ต้องกำรให ้HERP บริหำรจัดกำรกำรโอนเงินวิจัยในช่วงเวลำ

ท่ีเหมำะสม 

2. ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 



การพัฒนานักวิจัย มทร.พระนคร 

การพัฒนานักวิจัย  

ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนานักวิจัย
ชุมชนต้นแบบ 

กิจกรรมที่ 2 การท างานวิจัย   
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
ข้อเสนอการวิจัย 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
ต้นฉบับบทความวิจัย/

บทความวิชาการ 



รายงานผลการด าเนนิโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพ มทร.พระนคร  

(เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย) 

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ (บาท) 
หมายเหตุ 

23 – 24  

ต.ค. 2556 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำนักวิจัย     

ในโครงกำร ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ปีงบประมำณ 2557 ครั้งที่ 1 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร 

ผศ.จุฑำมำศ  พีรพัชระ 

ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ 

นำงสำวอินท์ธีมำ หิรัญอัครวงศ ์

นำงสำวปิ่นธิดำ ณ ไธสง 

6,000 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 

คนละ 1,500 บำท 

 

 

26 พ.ค. , 

26-28 มิ.ย. 

2557 

 

1 – 3  

ก.ค. 2557 

โครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยที่มี

ศักยภำพ มทร.พระนคร 

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัย 

 

 

 

กิ จกรรมที่  4  กำรอบรม เชิ งปฏิบั ติ กำร          

กำรพัฒนำต้นแบบบทควำมวิจัย 

 

 

ผศ.อุดมเดชำ พลเยี่ยม 

นำยจีระศักดิ์ ธำระจักร 

ดร.ธนพงศ์   สำรีอินทร์ 

ดร.ภัทริกำ   สูงสมบัติ 

ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ 

ผศ.อุดมเดชำ พลเยี่ยม 

  

 

 

11,560 

 

 

8,400 

 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม 

คนละ 2,890 บำท 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม 

คนละ 4,200 บำท 



รายงานผลการด าเนนิโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพ มทร.พระนคร  

(เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย) 

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ (บาท) 
หมายเหตุ 

8 – 9  

ส.ค. 2557 

กำรประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำร เ พ่ื อรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยปีงบประมำณ 2557 

และพัฒนำโจทย์วิจัยส ำหรับปีงบประมำณ 2558 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ผศ.จุฑำมำศ พีรพัชระ 

ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 

ดร.ไพศำล กำรถำง 

นำยจีระศักดิ์  ธำระจักร 

  

13,300 1. เงินสมทบให้ มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

10,000 บำท 

2. ค่ำลงทะเบียนของนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

ปีงบประมำณ 2557  1,000 บำท 

3. ค่ำลงทะเบียนของผู้บริหำรและนักวิจัย 

1,500 บำท 

18-19 

ก.ย. 2557 

กำรประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร

พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยกำร

วิจัยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ครั้งที่ 1 

ปีงบประมำณ 2557 

ผศ.จุฑำมำศ พีรพัชระ 

นำงพลอยวรนิทร ์รังสิกรรพุม 

นำงสำวอินท์ธีมำ หิรัญอัครวงศ ์

นำยวิษณุรักษ์  ดำวลอย 

4,000 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 

คนละ 1,000 บำท 

รวม 43,260   



รายงานผลการด าเนนิโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพ มทร.พระนคร  

ผู้รับผิดชอบ สวพ. มทร.พระนคร 
กิจกรรม ว/ด/ป วัตถุประสงค์ งบประมาณ

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

(คน) 

ลักษณะกิจกรรม ผลที่ได้จากการ 

จัดกิจกรรม 

1. การพัฒนา

นักวิจัยชุมชน

ต้นแบบ 

7-9 พ.ค.57 

8-9 ก.ค.57 

1. เพ่ือเรียนรู้แนวคิด

กำรวิเครำะห์ชุมชน 

โดยใช้แนวคิดกำร

จัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นกำร

มีส่วนร่วมจำกกำรลง

มือปฏิบัติด้วยตนเอง 

1,500,000 เงินรำยได้ 

มทร. 

พระนคร 

62 คน อบรมเชิงปฏิบัติกำร

ทฤษฎีกำรท ำงำนวิจัย

ด้ำนชุมชน ลงพ้ืนท่ี

ชุมชนสัมผัสวิถีชีวิต

และชุมชนวิจัยต้นแบบ 

ข้อเสนอกำรวิจัย :  

แผนงำนวิจัย 1 แผนงำน   

โครงกำรวิจัย 2 โครงกำร 
 



รายงานผลการด าเนนิโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพ มทร.พระนคร  

ผู้รับผิดชอบ สวพ. มทร.พระนคร 
กิจกรรม ว/ด/ป วัตถุประสงค์ งบประมาณ

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

(คน) 

ลักษณะกิจกรรม ผลที่ได้จากการ 

จัดกิจกรรม 

2. การอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

ก า ร ท า ง า น

วิจัยที่เน้นการ

มี ส่ ว น ร่ ว ม

ของชุมชน 

  

19 พ.ค.57  

22-23 

พ.ค.57 

3 มิ.ย.57 

14-15 

มิ.ย.57 

11-12 

ก.ค.57 

2. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

ทักษะ และเครื่องมือใน

กำรศึกษำชุมชนอย่ำงมี

ส่วนร่วม ผ่ำนกำรฝึก 

กำ รตั้ ง ค ำถ ำม  ก ำร

ออกแบบกระบวนกำร 

กำรใช้ เครื่องมือกำร

สร้ ำ งกำรมี ส่ วนร่ วม 

กำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้ ร่ วมกับชุมชน 

และกำรท ำงำนเป็นทีม 

  

    54 คน อบรมเชิงปฏิบัติกำร 

ลงพื้นท่ีชุมชน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่ำงชุมชนและ

นักวิจัย 

ข้อเสนอการวิจัย : 

แผนงำนวิจัย 1 แผนงำน   

โครงกำรวิจัย 3 โครงกำร 

โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

5 โครงกำร 

  



รายงานผลการด าเนนิโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพ มทร.พระนคร  

ผู้รับผิดชอบ สวพ. มทร.พระนคร 
กิจกรรม ว/ด/ป วัตถุประสงค์ งบประมาณ

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

(คน) 

ลักษณะกิจกรรม ผลที่ได้จากการ 

จัดกิจกรรม 

3.การพัฒนา

ข้อเสนอการ

วิจัย 

26 พ.ค.57 

26-28 

มิ.ย.57 

3. เพ่ือเรียนรู้กำร

พัฒนำข้อเสนอกำรวิจัย

เพื่อเสนอขอ

งบประมำณ(แบบปกติ) 

ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 ตำมมติ

คณะรัฐมนตร ี

  

    70 คน อบรมเชิงปฏิบัติกำร

กำรจัดท ำข้อเสนอ

กำรวิจัย วิพำกษ์

ข้อเสนอกำรวิจัยและ

ให้ข้อเสนอแนะโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิจำก

ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรวิจัย

แห่งชำติ (วช.) 

ข้อเสนอการวิจัย : 

แผนงำนวิจัย 4 แผนงำน   

โครงกำรวิจัย 13 โครงกำร 

  



รายงานผลการด าเนนิโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพ มทร.พระนคร  

ผู้รับผิดชอบ สวพ. มทร.พระนคร 
กิจกรรม ว/ด/ป วัตถุประสงค์ งบประมาณ

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

(คน) 

ลักษณะกิจกรรม ผลที่ได้จากการ 

จัดกิจกรรม 

4.การพัฒนา

ต้นฉบับ

บทความวิจัย 

3-5 ก.ค.57 เพื่อพัฒนำกำรจัดท ำ

ต้นฉบับบทควำมจำก

งำนวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ มพ์

เผยแพร่ในระดับชำติ/

นำนำชำติ 

    22 คน อบรมเชิงปฏิบัติกำร

กำรจัดท ำบทควำม

เพื่อตีพิมพ ์

น าเสนอผลงาน : 

ระดับชำติ 2 เร่ือง 

ระดับนำนำชำติ 12 เรื่อง 

 



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

1. ชุมชนแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

2. บ้านน้ าตาลลุงส ารวย ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

3. ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

4. จังหวัดอ่างทอง 



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

5. กลุ่มเอกลักษณ์ขนมไทยโบราณ ต าบลไผ่จ าศีล  อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

6. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแขก ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

7. กลุ่มแปรรูปอาหารบางเจ้าฉ่า ต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

8. กลุ่มแปรรูปผลผลิตขนมไทย ต าบลราษฎรพัฒนา อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบุษกรเต้าหู้นมสด ต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

10. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

11. กลุ่มไม้ประดิษฐ์เพชรมงคล จังหวัดอ่างทอง 



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

12. กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก จังหวัดอ่างทอง 



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

13. กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้างบางตาแผ่น จังหวัดอ่างทอง  



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

14. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบางต้นทอง จังหวัดอ่างทอง 



ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

15. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท าศาลพระภูมิไม้สักทรงไทย จังหวัดอ่างทอง 



ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัย  มทร.พระนคร 



ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัย  มทร.พระนคร 



ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัย  มทร.พระนคร 



ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัย  มทร.พระนคร 



ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัย  มทร.พระนคร 



ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัย  มทร.พระนคร 



ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัย  มทร.พระนคร (รางวัลที่ได้รับ) 

Bronze Thailand Research Expo Award 2011 



ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัย  มทร.พระนคร (รางวัลที่ได้รับ) 

Gold Thailand Research Expo Award 2012 



ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัย  มทร.พระนคร (รางวัลที่ได้รับ) 

Gold Thailand Research Expo Award 2014 


