
ชื่อหัวหนาขอเสนอการวิจัย งบประมาณ

และหนวยงานท่ีสังกัด ที่ผานการพิจารณา

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 910,600                       

1 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอรจากเถาแกลบและเถาชานออย 1. ดร.สําเริง รักซอน(หัวหนาโครงการ) 605,000                       

2. นายนิโรจน เงินพรหม

3. นายเซ็นนิตย งามมานะ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

2 การพัฒนาผลิตภัณฑเสื้อผาฝายอินทรียเพื่อเด็กทารก 1. ผศ.สุขุมาล หวังณิชพันธุ(หัวหนาโครงการ) 305,600                       

2. ผศ.เตือนใจ หลิมตระกูล

3. ผศ.วาสนา ชางมวง

4. นางสาวรสนันท ศิริธรรมปติ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 170,000                       

3 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําสลัดชนิดขนจากเตาหูเพื่อสุขภาพ 1. ผศ.พจนีย บุญนา(หัวหนาโครงการ) 170,000                       

2. ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ

3. นางสาววรลักษณ ปญญาธิติพงศ

4. นายปรัชญา แพมงคล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180,000                       

4 พลังงานเชื้อเพลิงอัดแทงจากเปลือกเมล็ดมะมวงหิมพานต 1. ผศ.สังเวย เสวกวิหารี(หัวหนาโครงการ) 180,000                       

2. นายวราวุฒิ พุทธให

3. ผศ.วันดี มาตสถิตย

4.นางนิภาพร ปญญา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร 365,000                       

5 การวิเคราะหระบบอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทย 1. นางสาววัชรินทร แสงมา(หัวหนาโครงการ) 100,000                       

: กรณีศึกษาการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยไมคิดคาใชจาย 2. นายพิษณุ ทองขาว

สินคาขาดมือในชวงเวลาที่มีจํากัด คณะวิศวกรรมศาสตร

6 การวางแผนการผลิตรวมเพื่อหาปริมาณการผลิตเหมาะที่สุด 1. นายดํารงฤทธิ์ พลสุวัตถิ์(หัวหนาโครงการ) 100,000                       

ภายใตปริมาณความตองการสินคาที่ไมแนนอน:กรณีศึกษา 2. นายพิษณุ ทองขาว

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว คณะวิศวกรรมศาสตร

7 เคร่ืองคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสตา 1. นายพลรัชต บุญมี(หัวหนาโครงการ) 140,000                       

2. วาที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี

คณะวิศวกรรมศาสตร

8 พัฒนาและสรางเคร่ืองปงหมูสะเตะกึ่งอัตโนมัติ นาย พลังวัชรแพงธีระสุขมัย 25,000                         

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 380,000                       

9 การทอผาขิดลายไทยเพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบ 1. นายสัมภาษณ สุวรรณคีรี(หัวหนาโครงการ) 380,000                       

ผลิตภัณฑสิ่งทอ 2. ผศ.กมล  พรหมหลาวรรณ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 290,000                       

10 การออกแบบสื่อการเรียนรูทางศิลปะเพื่อสงเสริมพัฒนาการ 1. นางสาวยุวดี พรธาราพงศ(หัวหนาโครงการ) 290,000                       

ทางอารมณสําหรับเด็กพิการทางสมอง 2. นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก

3. นายชานนท  ตันประวัติ

4. นายนพพร  สกุลยืนยงสุข

5. นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ

6. นางสาวมัณฑนา ทองสุพล

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

โครงการวจิัยท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553

ลําดับ ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย



ชื่อหัวหนาขอเสนอการวิจัย งบประมาณ

และหนวยงานท่ีสังกัด ที่ผานการพิจารณา

โครงการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553

ลําดับ ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา 400,000                       

11 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 1. ผศ.จุฑา พีรพัชระ(หัวหนาโครงการ) 400,000                       

สูการรับรองมาตรฐาน 2. นางสาววรลักษณ ปญญาธิติพงศ

3. นางสาวอรอุมา มุงเจียกกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2,695,600                    รวม ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี  11  โครงการ



ชื่อหัวหนาขอเสนอการวิจัย งบประมาณ

และหนวยงานท่ีสังกัด ที่ผานการพิจารณา

โครงการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553

ลําดับ ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 117,000                       

1 พฤติกรรมการเปดรับและระดับการรูเทาทันสื่อของ นาย กฤชนัท แสนทวี 117,000                       

เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 430,000                       

2 ความหลากหลายของชนิดพันธุและชวงเวลาสืบพันธุ 1. นางสาวเพ็ชรรัตน เวฬุคามกุล(หัวหนาโครงการ) 380,000                       

ของพืชวงศPodostemaceacในอําเภอนาแหว จังหวัดเลย 2. ดร.ละออ  อัมพรพรรด์ิ

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 การประยุกตใชตนแบบเบยสําหรับวิเคราะหความเสี่ยง 1. นางสุนีย สัมมาทัต(หัวหนาโครงการ) 50,000                         

ของการถอนรายวิชาแคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร ของ 2. นายกฤษฎา เหล็กดี

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 3. นายพิษณุ ทองขาว

ราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร 450,000                       

4 เปรียบเทียบคาการหดตัวของพลาสติก(Shrinkage)ที่ ผศ.ประสงค กานแกว 150,000                       

กําหนดจากผูผลิต กับการฉีกชิ้นทดสอบมาตรฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ASTM D955 Standard Test Method

5 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นาย พลังวัชรแพงธีระสุขมัย (หัวหนาโครงการ) 300,000                       

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร

พระนคร ป 2553

37-1 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร ผศ.วัลลภ ภูผา

ชวยสอนเร่ือง วิชากระบวนการผลิต บทที่ 5-8 คณะวิศวกรรมศาสตร

37-2การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  ผศ.ขจรศักด์ิ ศิริมัย

ชวยสอนเร่ือง วิชาเศรษฐศาสตรวิศวกรรม บทที่ 1-4 คณะวิศวกรรมศาสตร

37-3 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร ผศ.ประเสริฐ วิโรจนชีวัน

ชวยสอน เร่ือง วิชากลศาสตรวัสดุ บทที่ 3-6 คณะวิศวกรรมศาสตร

37-4 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร นาย พลังวัชรแพงธีระสุขมัย

ชวยสอนเร่ืองการปฏิบัติงานกัดเฟองตรง การปฏิบัติงานไส คณะวิศวกรรมศาสตร

การปฏิบัติงานเคร่ืองกัดและการปฏิบัติงานเคร่ืองเจาะ

37-5 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร ผศ.ธนวัฒน ฉลาดสกุล

ชวยสอน เร่ืองวิชาการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง บทที่ 3-6 คณะวิศวกรรมศาสตร

37-6 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร ผศ.ประสงค กานแกว

ชวยสอน เร่ืองการปรับต้ังเคร่ืองฉีดพลาสติกและการบํารุง คณะวิศวกรรมศาสตร

รักษาแมพิมพฉีดพลาสติก

คณะศิลปศาสตร 136,500                       

6 สภาพวิถีและความตองการทางสังคมของกลุมคนจนเมือง นายภคพนธ ศาลาทอง 136,500                       

คณะศิลปศาสตร

กองนโยบายและแผน 150,000                       

7 คาใชจายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 1. นายสุนันท มนตแกว(หัวหนาโครงการ) 150,000                       

ประเภทอาคาร 2. นายธวัชชัย  นวเลิศปญญา

กองนโยบายและแผน

1,283,500                    

3,979,100                    รวมท้ังสิ้น  18  โครงการ

รวม ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู  7  โครงการ


