
แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.สําเริง รักซ้อน(หัวหน้าโครงการ) 1.การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 605,000      

อ.นิโรจน์ เงินพรหม จากเถ้าแกลบและเถ้าชานอ้อย และอุตสาหกรรมวิจัย

ผศ.สุขุมาล หวังณิชพันธุ์(หัวหน้าโครงการ) 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าฝ้าย เกษตรศาสตร์ 305,600      

ผศ.เตือนใจ หลิมตระกูล อินทรีย์เพ่ือเด็กทารก และชีววิทยา

ผศ.วาสนา ช้างม่วง

ดร.สําเริง รักซ้อน 3.การใช้เถ้าหิน เถ้าชานอ้อยและเถ้า วิศวกรรมศาสตร์ 842,000    

ดร.วันชัย สะตะ แกลบ-เปลือกไม้ในคอนกรีตกําลังสูง และอุตสาหกรรมวิจัย

อ.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ

อ.วันทยาวุฒิ วงกองแก้ว

รวม 3โครงการ 910,600      842,000    

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์(หัวหน้าโครงการวิจัย)  4.ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวทางสังคม สังคมวิทยา 35,000

อ.วารินี วีระสินธุ์ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

อ.เกษมชัย บุญเพ็ญ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต

(หลักสูตร 5 ปี)

ผศ.ดร.นุชนาฎ ผ่องพุฒิ 5.การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตร การศึกษา 100,000

ผศ.เริงศักด์ิ มานะสุนทร บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมมทร.พระนคร

อ.อนุชา ไชยชาญ 6.การออกแบบและสร้างระบบปฎิบัติการ การศึกษา 120,000

อ.พิสิฐ สอนละ ทางไกลสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ 7.ปัญหาและการใช้นวัตกรรมการเรียน เกษตรศาสตร์ 35,000

อ.สําเริง กล่ินดิษฐ การสอนของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ และชีววิทยา

อ.กิติพันธ์ บุญโตสิตระกูล อุตสาหกรรม

อ.ตฤณ ดิษฐ์ลําภู

อ.เกษมชัย บุญเพ็ญ

ผศ.ดร.นุชลี  อุปภัย 8.แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา       100,000
ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รวม 5 โครการ 390,000      

910,600      390,000      842,000    

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.พจนีย์ บุญนา(หัวหน้าโครงการ) 9.การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําสลัดชนิดข้น เกษตรศาสตร์ 170,000      

 ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ จากเต้าหู้เพ่ือสุขภาพ และชีววิทยา

อ.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์

อ.ปรัชญา แพมงคล

แหล่งทุน

โครงการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2553

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด งานวิจัย สาขาวิชาการ

รวมทั้งส้ิน   8 โครงการ



แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

แหล่งทุน

โครงการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2553

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด งานวิจัย สาขาวิชาการ

อ.ชมภูนุช เผ่ือนภิภพ 10.เคร่ืองด่ืมน้ํามะนาวผสมใยอาหาร 100,000    

อ.ปรัชญา แพมงคล แบบพาสเจอร์ไรส์

อ.วรลักษณ์ ปัญญาธิพงศ์ 11 .การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก วิศวกรรมศาสตร์ 233,750    

ผศ.จุฑา พีรพัชระ ภูมิปัญญาท้องถ่ินเร่ืองน้ําตาลมะพร้าว และอุตสาหกรรมวิจัย

นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ ของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

อ.สุววรณ ประทีป ณ ถลาง

รวม  3  โครงการ 170,000      - 333,750    

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ 12.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา การศึกษา 29,000

อ.น้อมจิตต์ สุธีบุตร  ต่อในระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี

อ.นพพร สกุลยืนยงสุข  คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อ.แก้วกาญจน์  จันทนยิ่งยง  ราชมงคลพระนคร

อ.พรหทัย  พุทธวัน

อ.อัจฉราวรรณ ณ สงขลา 13.การเปรียบเทียบกระบวนการทํางาน การศึกษา 25,000

อ.สรรษนีย์ เต็มเป่ียม ของผู้จดัการส้ินค้าเส้ือผ้าในการผลิตเส้ือผ้า

อ.ณัชยา เปียแก้ว แฟช่ันแบรนด์และเส้ือผ้าอุตสาหกรรมใน

อ.ตรถิกา  พิชิตเดชาย เขตกรุงเทพมหานคร

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์  14.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้จัดการ การศึกษา 25,000

 ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์ ส้ินค้าเส้ือผ้าในอุตสาหกรรมเส้ือผ้าสําเร็จรูป

ผศ.จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์  

ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข

ผศ.วลัย  หุตะโกวิท 15.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสําเร็จรูป 150,000

ผศ.บุษรา  สร้อยระย้า จากแป้งกล้วยด้วยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชัน

อ.ชมพภูนุช  เผ่ือพิภพ

อ.ดวงกมล  ต้ังสถิตพร

รวม 4 โครงการ 229,000

170,000      229,000 333,750    

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

อ.กฤชนัท แสนทวี 16.พฤติกรรมการเปิดรับและระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ 117,000      

การรู้เท่าทันส่ือของเยาวชนในเขต

กรุงเทพมหานคร และนิเทศศาสตร์

อ.เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ 17.การเปิดรับส่ือและพฤติกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000

อ.ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์ มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพ่ือการงดสูบบุหร่ี และนิเทศศาสตร์

ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

อ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ 18.ทัศนคติของกลุ่มผู้รับสารในเขตกรุงเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศ         50,000

มหานครและปริมณฑลต่อโครงการเพ่ือ และนิเทศศาสตร์

สังคมของหน่วยงานที่มีการใช้ภาพยนต์

โฆษณาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร

รวมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  7โครงการ



แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

แหล่งทุน

โครงการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2553

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด งานวิจัย สาขาวิชาการ

ผศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 19.การศึกษาภาพลักษณ์ของคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000

อ.สาวิตรี ชีวะสาธน์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย และนิเทศศาสตร์

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในทัศนะ

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต

กรุงเทพมหานคร

อ.พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ 20.การถ่ายทอดแนวความคิดและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000

ความเช่ือผ่านการใช้การภาพถ่าย และนิเทศศาสตร์

ตกแต่งบ้านกรณีศึกษาบ้านบางสะแก

อ.กฤชณัท แสนทวี 21.ความคาดหวังของประชาชนต่อความ เทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000

รับผิดชอบต่อสังคมขององศ์กรธุรกิจ และนิเทศศาสตร์

อ.ดวงตา พิริยานนท์ 22.การศึกษาประสิทธิภาพของการเรียน การศึกษา 30,000

อ.ฉันทนา ปาปัดถา การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญคณะ

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.อรรถการ  สัตยพาณิชณ์ 23.การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 190,000

อ.ทิติพงษ์  สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.ฉันทนา  ปาปัดถา

117,000      450,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.สังเวย เสวกวิหารี(หัวหน้าโครงการ) 24.พลังงานเช้ือเพลิงอัดแท่งจาก วิทยาศาสตร์เคมี 180,000      

อ.วราวุฒิ พุทธให้ เปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และเภสัช

ผศ.วันดี มาตสถิตย์

อ.นิภาพร ปัญญา

รวม 1โครงการ 180,000      

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

อ.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล(หัวหน้าโครงการ) 25.ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และ เกษตรศาสตร์ 380,000      

ดร.ละออ  อัมพรพรรด์ิ ช่วงเวลาสืบพันธุ์ของพืชวงศ์ และชีววิทยา

Podostemaceacในอําเภอนาแห้ว 

จงัหวัดเลยทางภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย

อ.สุนีย์ สัมมาทัต(หัวหน้าโครงการ) 26.การประยุกต์ใช้ต้นแบบเบย์สําหรับ วิทยาศาสตร์กายภาพ 50,000       

อ.กฤษฎา เหล็กดี วิเคราะหความเสี่ยงของการถอน และคณิตศาสตร์

อ.พิษณุ ทองขาว รายวิชาแคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 

ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  วิทยาเขตพระนครเหนือ

รวมทั้งส้ิน 8 โครงการ  



แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

แหล่งทุน

โครงการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2553

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด งานวิจัย สาขาวิชาการ

อ.พิชญา พุกผาสุข 27.ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ การศึกษา 25,000

ปริญญาตรีตอการจัดการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.ภาคิณ อังศุณิศ 28.การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาการ การศึกษา 35,000

วิเคราะหธุรกิจเชิงธุรกิจเชิงสถิติแบบ

บูรณาการเชิงเนื้อหาเพ่ือสงเสริมทักษะ

การเช่ือมโยง เร่ืองการวิเคราะห์

การถดถ้อยเชิงพหุ ระดับปริญญาตรี

อ.วราวุฒิ พุทธให้ 29.ชุดทดลองสนามไฟฟ้าจาก วิทยาศาสตร์กายภาพ 28,000

ข้ัวตัวนําไฟฟ้า และคณิตศาสตร์

อ.นฤดี สมิทธ์ปรีชา 30.พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ การศึกษา 30,000

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

ดร.ไพศาล  การถาง 31.การสร้างนวัตกรรมสําหรับวัดความ การศึกา 260,000

ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ แกร่งของเมล็ดข้าวด้วยวิธีการอัดความดัน

ผศ.วโิรจน์  ฤทธิ์ทอง จากภายใน

ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ 32.การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือก 300,000

ดร.ไพศาล  การถาง ผลไม้ทุเรียนและเปลือกมังคุดที่มีศักยภาพ

อ.กนกอร  สุดโต ในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ผศ.สลักจิต พุกจรูญ 33.การสร้างเคร่ืองมีอวัดความแกร่งของ เกษตรศาสตร์ 200,000

อ.พลกฤษณ์ คุ้มกลํ่า เมล็ดข้าวสารในระดับห้องปฎิบัติการ และชีววิทยา

อ.เกรียงศักด์ิ พรมภักด์ิ สําหรับคัดแยกสายพันธุ์และบอกความแกร่ง

อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว ของเนื้อข้าวด้วยวิธีการใช้แรงดัน

จากสูญญากาศ

รวม  9 โครงการ 430,000      678,000 200,000    

610,000      678,000 200,000    

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.วัชรินทร์ แสงมา(หัวหน้าโครงการ) 34.การวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ 100,000      

อ.พิษณุ ทองขาว เหล็กและเหล็กกล้าของไทย: กรณีศึกษา และอุตสาหกรรมวิจัย

การวางแผนและควบคุมการผลิตโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือในช่วงเวลา

ที่มีจํากัด

อ.ดํารงฤทธิ์ พลสุวัตถ์ิ(หัวหน้าโครงการ) 35.การวางแผนการผลิตรวมเพ่ือหา วิศวกรรมศาสตร์ 100,000      

อ.พิษณุ ทองขาว ปริมาณการผลิตเหมาะที่สุดภายใต้ปริมาณ และอุตสาหกรรมวิจัย

ความต้องการสินค้าที่ไม่แน่นอน:

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์

รวมทั้งส้ิน 10 โครงการ



แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

แหล่งทุน

โครงการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2553

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด งานวิจัย สาขาวิชาการ

อ.พลรัชต์ บุญมี(หัวหน้าโครงการ) 36.เคร่ืองคัดแยกขนาดเมล็ดสาร วิศวกรรมศาสตร์ 140,000      

ผศ.วรวิทย์ วรนาวิน กาแฟโรบัสต้า และอุตสาหกรรมวิจัย

ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี

อ.พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย 37.พัฒนาและสร้างเคร่ืองป้ิงหมูสะเต๊ะ วิศวกรรมศาสตร์ 25,000       

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กึ่งอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมวิจัย

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ(หัวหน้าโครงการ) 38.พัฒนากระบวนการผลิตผงโลหะจาก วิศวกรรมศาสตร์ 1,140,000    

อ.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง เศษซิเมนต์ทังสเตนคาร์ไบด์กลับคืน และอุตสาหกรรมวิจัย

อ.คมพันธ์ ชมสมุทร มาใช้ใหม่

อ.ประสิทธิ์ แพงเพชร

อ.พัทรียา เห็นกลาง

อ.สุทธิพงษ์ จํารูญรัตน์(หัวหน้าโครงการ) 39.การศึกษาความหยาบผิวมีอิทธิพล การศึกษา 142,500      

อ.ประสิทธิ์ แพงเพชร ต่อการวัดค่าความแข็ง

รวม  6 โครงการ 365,000      1,282,500    

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ผศ.ประสงค์ ก้านแก้ว 40.เปรียบเทยีบค่าการหดตัวของพลาสติก วิศวกรรมศาสตร์ 150,000      

(Shrinkage)ที่กําหนดจากผู้ผลิตกับการฉีก และอุตสาหกรรมวิจัย

ช้ินทดสอบมาตรฐานASTM D955 

Standard Test Method

อ. พลังวัชร์แพ่งธีระสุขมัย 41.การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน การศึกษา 300,000      

(หัวหน้าโครงการ) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณะวิศวกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ปี 2553

ผศ.วัลลภ ภูผา 41-1การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองวิชากระบวน

การผลิต บทที่ 5-8

 ผศ.ขจรศักด์ิ ศิริมัย 41-2การสร้างและหาประสิทธภิาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองวิชาเศรษฐ 

ศาสตรวิศวกรรม บทที่ 1-4 

ผศ.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน 41-3การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วิชากลศาสตร์

วัสดุ บทที่ 3-6

ผศ.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน 41-4การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการปฏิบัติงาน

กัดเฟืองตรง การปฏิบัติงานไส

 การปฏิบัติงานเคร่ืองกัดและการปฏิบัติงาน

เคร่ืองเจาะ



แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

แหล่งทุน

โครงการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2553

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด งานวิจัย สาขาวิชาการ

ผศ.ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล 41-5การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองวิชาการวิเคราะห์

ระบบไฟฟ้ากําลัง บทที่ 3-6

ผศ.ประสงค์ ก้านแก้ว 41-6การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการปรับต้ังเคร่ือง

ฉีดพลาสติกและการบํารุงรักษาแม่พิมพ์

ฉีดพลาสติก

อ.วณพันธ์ วัยวุฒิ(หัวหน้าโครงการ) 42.เครือข่ายตรวจจับไร้สายอัตราตํ่าเพ่ือ วิศวกรรมศาสตร์ 199,500      

อ.สุธาดา ศรีเกตุ ใช้เตือนภัยน้ําท่วม และอุตสาหกรรมวิจัย

รวม 1 แผนงาน 2 โครงการ 450,000      199,500      

815,000      1,482,000    

คณะศิลปศาสตร์

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

อ.ภคพนธ์ ศาลาทอง 43.สภาพวิถีและความต้องการทางสังคม สังคมวิทยา 136,500      

ของกลุ่มคนจนเมือง

ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสด์ิ 44.ผลการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน การศึกษา 26,600

ภาษาไทยโดยใช้เพลงไทยและธรรมะเป็นส่ือ

อ.จิรภัทร ตันติทวีกุล 45.การศึกษาปัญหาและรูปแบบการจัด การศึกษา 25,400

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลแห่งประเทศไทย

อ.อังคณา แวซอเหาะ 46.การรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดับ    เทคโนโลยีสารสนเทศ 27,000

ผศ.สุธาทิพย์ เกียรติวานิช ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           และนิเทศศาสตร์

ราชมงคลพระนคร 

136,500      79,000        

คณะบริหารธุรกิจ

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ผศ.บุญธรรม พรเจริญ 47.การสร้างตัวแบบวัดการประหยัดพลังงาน เศรษฐศาสตร์ 40,000

เช้ือเพลิงของผู้ใช้รถยนต์ ในจังหวัดนนทบุรี 

 ผศ.จุไรรัตน์  ศรีสัตตรัตน์ 48.การประเมินผลการจัดความรู้ของ เศรษฐศาสตร์ 20,000

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผศ. ว่าที่ร้อยตรี สมนึก  แก้ววิไล 49.การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา 20,000

 ในภาคธุรกิจกรณีศึกษา บริษัท   

 ไทยเคร่ืองสนาม 2525 จํากัด

อ.พรคิด อ้ันขาว 50.การพัฒนาโปรแกรมระบบจองห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000

ของคณะบริหารธุรกิจผ่านเครือข่าย และนิเทศศาสตร์

อินเตอร์เน็ต

อ.นัยนา หลงสะ  51.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตอบสนอง เศรษฐศาสตร์ 40,000

อ.ชมพูนุท โภคณิตถานนท์ อุปทานข้างนาปรังของเกษตรกรในเขตลุ่ม

น้ําเจ้าพระยา

รวมทั้งส้ิน 1 แผนงาน 9 โครงการ

รวมทั้งส้ิน 4 โครงการ



แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

แหล่งทุน

โครงการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2553

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด งานวิจัย สาขาวิชาการ

ดร.ปริญญา มากล่ิน 52.การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ กรณีศึก เศรษฐศาสตร์ 40,000

เปรียบเทียบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2551
อ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน 53.ทัศนะของนักศึกษาต่อการนําแนวคิด          เศรษฐศาสตร์ 20,000

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 

ดําเนินชีวิตกรณีศึกษา: คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ผศ.เจิมสิริ  ศิริวงศ์พากร 54.การศึกษาประสิทธิภาพการสอนที่เน้น การศึกษา 20,000

ผู้เรียนเป็นสําคัญตามพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อ.ชัชรินทร์   จุลกะเสวี 55.การศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน :    การบัญชี 40,000

กรณีศึกษา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ     

อ.สิริบุปผา  อุทารธาดา 56.การพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้ การศึกษา 20,000        

นวัตกรรมที่บูรณาการวิธีการสะท้อนการ 

ปฏิบัติและ  การค้นคว้าภายในกลุ่มสําหรับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร

อ.วรรณวิมล ศรีหิรัญ 57.ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ เศรษฐศาสตร์ 70,000

ทางการบัญชีของผู้บริหารของบริษัทตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

อ.สิริบุปผา  อุทารธาดา 58.การวิจัยและพัฒนากิจกรรมการอ่าน การศึกษา 380,000      

ข่าวธุรกิจโดยใช้วิธีการสะท้อนการปฏิบัติ

และการค้นคว้าภายในกลุ่มสําหรับ

นักศึกษาบริหารุรกิจ

อ.อารีย์ มยังพงษ์ 59.สภาพความต้องการและคุณลักษณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000

ของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทย และนิเทศศาสตร์

ผศ.บุญธรรม พรเจริญ 60.การพัฒนาตัวแบบวัดการประหยัด เศรษฐศาสตร์ 100,000

พลังงานเช้ือเพลิงของผู้ใช้รถยนต์  

ในจังหวัดนนทบุรี

930,000

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ.สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี(หัวหน้าโครงการ) 61.การทอผ้าขิดลายไทยเพ่ือออกแบบ สังคมวิทยา 380,000      

ผศ.กมล  พรหมหล้าวรรณ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ

อ.สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 62.การพัฒนาเคร่ืองทอผักตบชวา สังคมวิทยา         62,000

ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ

รวม 2 โครงการ 380,000      62,000

รวมทั้งส้ิน 14 โครงการ



แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

แหล่งทุน

โครงการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2553

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด งานวิจัย สาขาวิชาการ

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
อ.นงนุช ศศิธร 63.การพัฒนาสารข้นจากแป้งกลอยเพ่ือ วิทยาศาสตร์เคมี 68,000

อ.กาญจนา ลือพงษ์ ใช้ในงานด้านส่ิงทอ และเภสัช

อ.กาญจนา ลือพงษ์ 64.การบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการฟอก สังคมวิทยา         70,000

อ.นงนุช ศศิธร ย้อมด้วยเทคนิคโฟโตแคตตาไลติคร่วม

กับกระบวนการดูดซับ

138,000      

380,000      200,000

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ.ยุวดี พรธาราพงศ์(หัวหน้าโครงการ) 65.การออกแบบส่ือการเรียนรู้ทางศิลปะ ปรัชญา 290,000      

อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์สําหรับ

อ.ชานนท์  ตันประวัติ เด็กพิการทางสมอง

อ.นพพร  สกุลยืนยงสุข

อ.มยุรี เรืองสมบัติ

อ.มัณฑนา ทองสุพล

290,000      

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.จุฑา พีรพัชระ(หัวหน้าโครงการ) 66.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชน เกษตรศาสตร์ 400,000      

อ.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ จังหวัดเพชรบุรีสู่การรับรองมาตรฐาน และชีววิทยา

นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์

400,000      

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ 67.พลวัตการปรับตัวของประเพณี สังคมวิทยา 142,500      

ทําบุญทอดกฐิน

ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ 68.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสํานึก สังคมวิทยา 50,000        

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผศ. อุดมวิชช์ พลเยี่ยม 69.การสกัดฤทธิ์ต้านมาลาเรียและฤทธิ์ วิทยาศาสตร์เคมี 100,000      

ต้านจุลชีพของมะพอก และเภสัช

292,500      

400,000      292,500      

กองนโยบายและแผน

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ.สุนันท์ มนต์แก้ว(หัวหน้าโครงการ) 70.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย วิศวกรรมศาสตร์ 150,000      

อ.ธวัชชัย  นวเลิศปัญญา ในการทํางานก่อสร้างประเภทอาคาร และอุตสาหกรรมวิจัย

150,000      

3,979,100   4,730,500      1,375,750  

รวมทั้งส้ิน   1 โครงการ

รวม 3 โครงการ

รวมทั้งส้ิน 4 โครงการ

รวม 1 โครงการ

รวมทั้งส้ิน  70  โครงการ

10,085,350                                      

รวม 1โครงการ

รวม 2 โครงการ

รวมทั้งส้ิน 4 โครงการ


