
ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

งบประมาณแผนดิน

1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการประกอบ อ.รุงอรุณ  ศรีปาน (หัวหนาโครงการ) สาขาการศึกษา 118,750

วิชาชีพครูภายใตภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ อ.เชาววัฒน  อุมานนท

2. แนวโนมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี อ.วรดานันท  เหมนิธิ สาขาการศึกษา 40,850

ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาจารย

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณผลประโยชน

3.โครงการวิจัยการพัฒนาเกี่ยวกับการสอนวิชาชีพ อ.เกษมชัย   บญุเพ็ง สาขาการศึกษา 15,000

ชางอุตสาหกรรมชางไฟฟา

4.โครงการวิจัยและพัฒนาความสามารถ อ.พิสิฐ  สอนละ  (หัวหนาโครงการ) สาขาการศึกษา 30,000

ในการทํางานใหแกนักศึกษา อ..รุงอรุณ  ศรีปาน

อ.เชาววัฒน  อุมานนท

อ.อนุชา  ไชยชาญ

5.โครงการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนรูออนไลน ผศ.ดร.ชัชชัย  เผาพงศ สาขาการศึกษา 210,000

6.โครงการวิจัยการพัฒนาประสบการณตรงเกี่ยวกับ อ.อัมภาภรณ  พีรวณิชกุล สาขาการศึกษา 15,000

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรจากงานจริง

7.โครงการวิจัยการพัฒนาบุคลิกภาพเก่ียวกับ อ.เกษมชัย   บุญเพ็ง สาขาการศึกษา 30,000

ความเปนครูของนักศึกษา

8.การพัฒนาอุปกรณพิมพสกรีนตบแบบ อ.เริงศักด์ิ มานะสุนทร สาขาวิศวกรรมศาสตร 420,000

เพ่ืองานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (หัวหนาโครงการ) และอุตสาหกรรมวิจัย

อ.กาญจนา  ลือพงษ

อ.วิโรจน  ผดุงทศ

อ.นงนุช  ศศิธร

อ.วันดี  มาตสถิตย

9.โครงการศึกษาความพรอมและความตองการพัฒนา อ.รุงอรุณ  ศรีปาน สาขาสังคมวทิยา 50,000

ดานวิชาการของบุคลากร (สายสอน) มทร.พระนคร

10.ทัศนคติในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อ.มนูญ   คันธประภา สาขาสังคมวิทยา 50,000

ไปใชใน การดําเนินชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวม 10  โครงการ 979,600

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

งบประมาณแผนดิน

1.การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยเพ่ืออุตสาหกรรม ผศ.วลัย  หุตะโกวิท (หัวหนาโครงการ) สาขาเกษตรศาสตร 513,000

การสงออก ผศ.บุษรา  สรอยระยา และชีววิทยา

อ.เกศรินทร  เพ็ชรรัตน

อ.สุพรรณิการ  โกสุม

อ.กิ่งกาญจน  เสมอใจ

2.การพัฒนากระดาษจากใบออยดวยมือแบบไทย ผศ.บุษรา  สรอยระยา(หัวหนาโครงการ) สาขาเกษตรศาสตร 532,900

เพ่ืองานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ อ.เกศทิพย  กร่ีเงิน และชีววิทยา

อ.กิ่งกาญจน  เสมอใจ

อ.สรรษนีย  เต็มเปยม

อ.ลักขณา  จาตกานนท

3.ยุทธศาสตรการสรางผูประกอบอาหารไทย ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ (หัวหนาโครงการ) สาขาสังคมวิทยา 437,000

ในประเทศญ่ีปุน ผศ.พจนีย  บุญนา

อ.วไลภรณ  สุทธา

อ.ปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล

อ.สุวรรณา  กลอมจิตร

4.การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากขาวหอมนิล ผศ.วลัย  หุตะโกวิท (หัวหนาโครงการ) สาขาเกษตรศาสตร 522,500

เพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร ผศ.บุษรา  สรอยระยา และชีววิทยา

ผศ.ชญาภัทร  สุทธิมิตร

อ.เกศรินทร  มงคลวรรณ

อ.สุพรรณิการ  โกสุม

อ.นอมจิตต  สุธีบุตร

อ.นพพร  สกุลยืนยงสุข

อ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสด์ิ

5.การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ ผศ.บุษรา  สรอยระยา (หัวหนาโครงการ) สาขาเกษตรศาสตร 421,800

จากสิ่งประดิษฐเคร่ืองแยกเสนใย อ.กฤตพร  ชูเสง และชวีวิทยา

ละเอียดจากเสนใยกลวยสูชุมชน อ.เกศทิพย  กร่ีเงิน

ในเขตจังหวัดนครสวรรค อ.สรรษนีย  เต็มเปยม



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

งบประมาณผลประโยชน

6.โครงการวิจัยในชั้นเรียนคณะเทคโนโลยี ผศ.อภิรัติ  โสฬส (หัวหนาโครงการ) สาขาการศึกษา 100,000

คหกรรมศาสตร อ.กฤตพร  ชูเสง

อ.ลักขณา  จาตกานนท 

อ.เกศทิพย  กร่ีเงิน

ผศ.พจนีย  บุญนา

อ.วไลภรณ  สุทธา

อ.ฐิติพร  เพ็งวัน

อ.ปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล

อ..สุกัญญา  จันทกุล

อ.นิอร  ดาวเจริญพร

อ.นอมจติต  สุธีบุตร

7.การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากปลาน้ําจืด ผศ.วลัย  หุตะโกวิท (หัวหนาโครงการ) สาขาเกษตรศาสตร 490,000

เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ผศ.บุษรา  สรอยระยา และชีววิทยา

ผศ.ชญาภัทร  สุทธิมิตร

อ.นอมจิตร  สุธีบุตร

อ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสด์ิ

อ.นพพร  สกุลยืนยงสุข

อ.ธนภพ  โสตรโยม

อ.ดรุณรัตน พิกุลทอง

งบประมาณภายนอก

8.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเสนใยกลวยในเชิง ผศ.บุษรา  สรอยระยา (หัวหนาโครงการ) สาขาเกษตรศาสตร 316,000

อุตสาหกรรม อ.กฤตพร  ชูเสง และชีววิทยา

อ.อัชชา  ศิริพันธ

9.โครงการแปรรูปพาสตาจากขาวหอมมะลิอินทรีย นางนอมจิตต  สุธีบุตร (หัวหนาโครงการ) สาขาเกษตรศาสตร 25,000

อ.เกศรินทร  เพ็ชรรัตน และชีววิทยา

อ.ดวงกมล  ต้ังสถิตพร

10.โครงการแปรรูปน้ํากระเจี๊ยบเขมขนอินทรีย อ.ธนภพ  โสตรโยม (หวัหนาโครงการ) สาขาเกษตรศาสตร 25,000

อ.แกวกาญจน  จันทนย่ิงยง และชีววิทยา



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

11.การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากปลานิล ผศ.วลัย  หุตะโกวิท(หัวหนาโครงการ) สาขาเกษตรศาสตร 200,000

เพ่ือพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดลพบุรี ผศ.บุษรา  สรอยระยา และชีววิทยา

ผศ.ชญาภัทร  สุทธิมิตร

อ.นอมจิตต  สุธีบุตร

อ.นพพร  สกุลยืนยงสุข

อ.ดรุนรัตน  พิกุลทอง

12.  การพัฒนาผลิตภัณฑวุนสวรรคจากน้ําออย อ.ธนภพ โสตรโยม สาขาเกษตรศาสตร 70,000

และชีววิทยา

รวม 12  โครงการ 3,653,200



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

งบประมาณผลประโยชน

1.โครงการวิจัยความตองการขาวสารเกี่ยวกับ อ.กําพล  ดวงพรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี 60,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สารสนเทศและ

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร

2.โครงการวิจัยการเปดรับสื่อการตูนญ่ีปุนที่มีตอ ผศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท สาขาเทคโนโลยี 90,960

ทัศนคติทางเพศของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร สารสนเทศและ

นิเทศศาสตร

3.การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร อ.วิชชพร  เทียนจตุรัส สาขาการศึกษา 60,000

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)  มทร.พระนคร

4.การศึกษาภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึง อ.อัญชุลี  แยมจินดา  (หัวหนาโครงการ) สาขาเทคโนโลยี 100,000

ประสงคของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อ.บุญเกิด  วงษบุญงาม สารสนเทศและ

ราชมงคลพระนคร ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ อ.ณัฐมน  สุเมธิอธิคม นิเทศศาสตร

รวม 4  โครงการ 310,960



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

4 คณะบริหารธุรกิจ

งบประมาณแผนดิน

1.ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยี อ.อารีย  มยังพงษ สาขาเทคโนโลยี 87,870

สารสนเทศและการสื่อสารในการสอน สารสนเทศ

ของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2.ความรูและทัศนะของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อ.สนทยา  เขมวิรัตน(หัวหนาโครงการ) สาขาเศรษฐศาสตร 104,500

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธานี  คงเพ็ชร

ในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน

3.ปจจัยทางการตลาด สิ่งแวดลอมทางสังคม อ.วราพันธ  มุงวิชา สาขาสังคมวิทยา 132,900

และทัศนคติที่มีอิทธิพลตอการซื้อหนังสือ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร

งบประมาณผลประโยชน

4.โครงการวิจัยความตองการดานการจัดสวัสดิ ผศ.ทัศนีย  โพธิสรณ  สาขาเศรษฐศาสตร 30,000

การและประโยชนเกื้อกูลของอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ตามแนวทางการปฏิรูปครู

และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

5.โครงการวิจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารย อ.ศรีนาย  คุเณนทราศัย สาขาเศรษฐศาสตร 30,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

6.โครงการวิจัยการศึกษาแนวโนมความตองการ ผศ.มาเรียม  นะมิ สังคมศาสตร 40,000

บัณฑิตทางบริหารธุรกิจ

7.โครงการวิจัยปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลือกสาขา ผศ.ลําใย  มากเจริญ สาขาเศรษฐศาสตร 20,000

วิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหาร

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

8.โครงการวิจัยปญหาการเรียนรายวิชาการบัญชี อ.สมใจ  ฉินธนะปทุมพร สาขาเทคโนโลยี 20,000

ชั้นตน 1 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สารสนเทศและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นิเทศศาสตร

9.โครงการวิจัยความคาดหวังของนักศึกษาระดับ อ.สนธยา  เขมวิรัตน สาขาเศรษฐศาสตร 20,000

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ตอการจัดการศึกษา อ.ธานี  คงเพ็ชร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10.โครงการวิจัยความรู ความเขาใจ ปรัชญาเศรษฐกิจ อ..บุญเรียม  ทะไกรราช สาขาเศรษฐศาสตร 30,000

พอเพียงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

11.โครงการวิจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ อ.อารีย  มยังพงษ สาขาเทคโนโลยี 30,000

พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัย สารสนเทศ

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

12.โครงการวิจัยการศึกษาการใชงานและความพึง อ.อิ่มใจ  ภมรนนท สาขาเทคโนโลยี 30,000

พอใจที่มีตออินเตอรเน็ตของนักศึกษา สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

13.โครงการวิจัยปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการ ผศ.บุรณี  ทรัพยถนอม  สาขาเศรษฐศาสตร 20,000

เรียนวิชาการบัญชีของนักศึกษา สาขาวิชา (หัวหนาโครงการ)

การบัญชีคณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัย อ.ปทมา  มูงหงส

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

14.การพัฒนาความสามารถในการเขียนตอบขอสอบ อ.กัลยาณี  สูงสมบัติ สาขาการศึกษา 25,000

แบบอัตนัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

โดยการฝกหัดและเขียนอยางเปนระบบ

รวม 14  โครงการ 620,270



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบประมาณแผนดิน

1.ปจจัยที่สัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอม ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน สาขาเศรษฐศาสตร 109,250

ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร

งบประมาณผลประโยชน

2.โครงการวิจัยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม สาขาการศึกษา 30,000

ทางการเรียนวิชาเคมีชีวอินทรียของนักศึกษา

มทร.พระนคร

3.โครงการวิจัยการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม สาขาการศึกษา 12,000

บัณฑิตกลุมสาขาเคมีประยุกตของสถาบัน

อุดมศึกษาในประเทศไทย

4.โครงการวิจัยการศึกษาแนวโนมและความ อ.วรวิทย  จันทรสุวรรณ สาขาการศึกษา 50,000

ตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

และอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 5.ความคาดหวังในดานบริการวิชาการและกิจการ ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ สาขาสังคมวิทยา 42,000

นักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  (หัวหนาโครงการ)

ราชมงคลพระนคร อ.พลกฤษณ  คุมกล่ํา

6.ความตระหนักทางจริยศาสตรสิ่งแวดลอม ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ สาขาสังคมวิทยา 39,500

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตอ ปญหา การทิ้งขยะ

7.องคประกอบพ้ืนฐานการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.วิภา  จักรชัยกุล (หัวหนาโครงการ) สาขาเทคโนโลยี 60,000

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน สารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ และนิเทศศาสตร

8.การวิเคราะหหาปริมาณเหล็กรวมและฟลูออไรด อ.วรวิทย  จันทรสุวรรณ สาขาวิทยาศาสตรเคมี 60,000

ในน้ําด่ืมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเภสัช

รวม 8  โครงการ 402,750



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

6 คณะวิศวกรรมศาสตร

งบประมาณแผนดิน

1.การวิเคราะหความอยูรอด : การศึกษาการออกกลางคัน อ.วัชรินทร  แสงมา (หัวหนาโครงการ) สาขาวิศวกรรม 45,600

ของนักศึกษาปวส. สายชางอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย อ.พิษณุ  ทองขาว และอุตสาหกรรมวิจัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ อ.พรพิศ  ศิริมา

2.การวิเคราะหระบบแถวคอย : กรณีศึกษาการรับสมัคร อ.ดํารงฤทธ์ิ  พลสุวัตถิ์ สาขาวิศวกรรม 37,050

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอุตสาหกรรมวิจัย

วิทยาเขตพระนครเหนือ

งบประมาณผลประโยชน

3.เคร่ืองลางปลาสลิด ผศ.ประเสริฐ วิโรจนชีวัน สาขาวิศวกรรมศาสตร 107,400

อุตสาหกรรมวิจัย

4.การพัฒนาชิ้นสวนเคร่ืองมือวัสดุผงอัดข้ึนรูปที่ผาน อ.สหรัตน วงษศรีษะ สาขาวิศวกรรมศาสตร 651,000

การใชงานกลับมาใชใหม อ.สิงหแกว ปอกเทิ่ง และอุตสาหกรรมวิจัย

อ.คมพันธ ชมสมุทร

5.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองมือตัด อ.สหรัตน วงษศรีษะ สาขาวิศวกรรมศาสตร 799,000

ราคาประหยัด อ.คมพันธ ชมสมุทร และอุตสาหกรรมวิจัย

อ.พัทรียา เห็นกลาง

6.การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร อ.สําเริง  แพงศรี (หัวหนาโครงการ) สาขาการศึกษา 220,500

ชวยสอน 5 โครงการ ผศ.วัลลภ  ภูผา

การฝกพ้ืนฐานวิศวกรรม บทที่ 1-4 ผศ.ประเสริฐ  วิโรจนชีวัน

กระบวนการผลิต บทที่ 1 – 4 อ.เจริญ  สมชื่อ

 อัตราสวนผสมอากาศกับเชื้อเพลิง อ.ธนวัฒน  ฉลาดสกุล

 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง บทที่ 1-2 อ.สุวิทย  ฝอยฝน

รวม 6  โครงการ 1,860,550



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

7 คณะศิลปศาสตร

งบประมาณผลประโยชน

1.โครงการวิจัย “ภาวะความเครียดและปญหาใน ผศ.เกษสุณีย  บํารุงจิตต สาขาการศึกษา 30,000

การปฏิบัติงานและการเรียนของคณาจารย

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร”

2.โครงการวิจัย “ความตองการเขารวมกิจกรรม ผศ.ชัยชนะ  มิตรสัมพันธ สาขาการศึกษา 29,680

นันทนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล”

3.โครงการวิจัย “การขาดคุณธรรมของนักศึกษา ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท สาขาการศึกษา 30,000

ศึกษาเฉพาะกรณีความไมซื่อสัตยในการเรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

4.โครงการวิจัย“การทําผลงานวิชาการเพ่ือดํารง ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท สาขาการศึกษา 25,000

ตําแหนงวิชาการของอาจารยคณะศิลปศาสตร

ประยุกต”

5.โครงการวิจัย “ชีวิตที่พอเพียงในมุมมองของ อ.ระวิวรรณ  ธรณี(หัวหนาโครงการ) สาขาสังคมวิทยา 20,000

นักศึกษาภายใตกระแสโลกาภิวัตน” ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมน

ผศ.ภาวิณี  อุนวัฒนา

6.โครงการวิจัย“การศึกษาความรูความเขาใจของ อ.สุกญัญา  กุลนิติ สาขาการศึกษา 35,000

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

7.ความสัมพันธระหวางพหุปญญากับความสามารถ ผศ.ภาวิณี  อุนวัฒนา  สาขาปรัชญา 56,000

ในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หัวหนาโครงการ) 

ชั้นปที่1ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อ.กรรณิการ  มวงชู

 8.ผลของการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎี ผศ.เกศิณี  บํารุงไทย  สาขาปรัชญา 90,000

ปญหาพฤติกรรมที่มีตอความเชื่อมั่นนักศึกษา (หวัหนาโครงการ)

ในการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร รศ.กัญญา  ธัญมันตา

9.คุณลักษณะของบัญฑิตที่พึงประสงคในทัศนะ อ.โรจนรวี  พงนพัฒนพล สาขาสังคมวิทยา 50,000

ของนักศึกษา  มทร.พระนคร

รวม 9  โครงการ 365,680



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

งบประมาณแผนดิน

1. การออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ ผศ.บุญนํา  ชัยธีระพันธกุล (หัวหนาโครงการ) สาขาปรัชญา 699,200

จากผาไหมสุรินทรดวยภูมิปญญาพ้ืนบานสูความ อ.วันดี  มาตสถิตย

เปนสากล อ.ธวัชชัย  แสงน้ําเพชร

อ.กองเกียรติ  มหาอินทร

อ.ทวีศักด์ิ  สาสงเคราะห

อ.อุบลศรี  อุบสวัสด์ิ

อ.เพชร  สายเสน

อ.พจนา  นูมหนัต

ผศ.จรูญ  คลายจอย

อ.สุรีย  สุทธิสังข

อ.สัมภาษณ  สุวรรณคีรี

อ.สนั่น  บุญลา  

งบประมาณผลประโยชน

2.โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑของเลนเด็ก นางวิภาดา  กระจางโพธ์ิ สาขาวิศวกรรมศาสตร 51,000

เสริมทักษะจากผากันไรฝุน และอุตสาหกรรมวิจัย

3.โครงการวิจัยการนําน้ําหลอเย็นจากเคร่ืองทําน้ํา อ.นงนุช  ศศิธร สาขาวิศวกรรมศาสตร 69,000

กลั่นมาใชใหม อ.วิโรจน  ผดุงทศ และอุตสาหกรรมวจิัย

อ.กาญจนา  ลือพงษ

4.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหญาแฝก อ.ธวัชชัย แสงน้ําเพชร   สาขาปรัชญาและกลุม 280,000

(หัวหนาโครงการ) วิชาศิลปกรรม

อ.พจนา  นูมหันต

อ.กองเกียรติ  มหาอินทร

อ.วันดี  มาตสถิตย

อ.เพชร  สายเสน



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

งบประมาณภายนอก

5.การผลิตกระดาษจากฟางขาวทดแทนกระดาษสา อ.สัมภาษณ  สุวรรณคีรี สาขาเกษตรศาสตร 200,000

เพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑชุบยางพารา (หัวหนาโครงการ) และชีววิทยา

(กลุมผลิตและจําหนายสินคาหัตถกรรม อ.พิชิตพล  เจริญทรัพยานันท

 ต.องครักษ  อ.โพธ์ิทอง จ.อางทอง) อ.กมล  พรหมหลาวรรณ

อ.วันดี  มาตสถิตย

อ.พจนา  นูมหันต

อ.ศรีสกุล  พงษวิรัตน

อ.รรณกร  นาคโชติ (ภายนอก)

รวม 5  โครงการ 1,299,200



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

งบประมาณแผนดิน

1.การศึกษาจิตวิทยาสีที่มีผลตอผูที่มีความบกพรอง อ.ประชา  พิจักขณา (หัวหนาโครงการ) สาขาการศึกษา 219,920

ทางการมองเห็นเลือนลางเพ่ือนํามาใชในการออกแบบ อ.กิ่งกาญจน  เสมอใจ

อ.ทินวงษ  รักอิสระกุล

อ.นพพร  สกุลยืนยงสุข

งบประมาณผลประโยชน

2.การศึกษาความตองการใชพ้ืนที่ภายในอาคาร อ.คมเขต  เพ็ชรรัตน  สาขาปรัชญา 37,000

และการออกแบบ   ภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (หัวหนาโครงการ)

ราชมงคลพระนคร อ.สุนนัท  มนตแกว

รวม 2  โครงการ 256,920



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

10 กองประชาสัมพันธ

งบประมาณผลประโยชน

1.ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษา ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช   สาขาเทคโนโลยี 100,000

และบุคลากรในการเปดรับขาวสารจากสื่อเพ่ือ (หัวหนาโครงการ) สารสนเทศและ

การประชาสัมพันธภายใน มทร. พระนคร อ.ณรงคฤทธ์ิ  ธีระเวช นิเทศศาสตร

อ.ทิติพงษ  สุทธิรัตน

2.ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช สาขาเทคโนโลยี 80,000

ราชมงคลพระนครในทัศนะของสถานประกอบการ สารสนเทศและ

นิเทศศาสตร

รวม 2  โครงการ 180,000



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

11 กองนโยบายและแผน

งบประมาณผลประโยชน

1.ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของขาราชการ อ.นิโรจน  เงินพรหม สาขาการศึกษา 50,000

สายสนับสนุนและพนักงาน  ในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวม 1  โครงการ 50,000



ลําดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

โครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551

ชื่อแผนงาน / โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย สาขาท่ีศึกษา/วิจัย

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณแผนดิน

1.การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑอาหาร ของใชใน รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส (หัวหนาโครงการ) สาขาเกษตรศาสตร 374,400

ครัวเรือน และปานศรนารายณของกลุมสหกรณ ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

การเกษตรหุบกะพงจํากัดตามโครงการพระราช อ.กฤตพร  ชูเสง

ประสงคหุบกะพง อ.กองเกียรติ  มหาอินทร

อ.ประชา  พิจักขณา

อ.วรลักษณ  ปญญาธิติพงค

งบประมาณผลประโยชน

2.เกณฑมาตรฐานอาหารไทยเพ่ือการอนุรักษและตอยอด ผศ.จุฑา พีรพัชระ สาขาเกษตรศาสตร 350,000

สูธุรกิจอาหาร ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ และชีววิทยา

ผศ.พจนีย  บุญมา

อ.อภิญญา  มานะโรจน

3.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม สาขาการศึกษา 30,000

วิชาเคมีชีวอินทรีย  (หัวหนาโครงการ)

อ.นิภาพร  ปญญา

4.โครงการวิจัยเร่ือง"การสกัดและฤทธ์ิทางชีวภาพ ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม สาขาวิทยาศาสตรเคมี 80,000

ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร" และเภสัช

งบประมาณภายนอก

5.การเตรียมความพรอมของโรงเรียนในการจัดการ ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท สาขาการศึกษา 150,000

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง อ.แสงจันทร  เมธาตระกูล 

รวม 5  โครงการ 984,400


