
ประเด็น งบประมาณที่ขอสนับสนุน งบประมาณที่อนุมัติ

ปญหา (บาท) (บาท)

วส.01 ดานบุคลากร

01-1 ศึกษาความพรอมและความตองการ นางสาวรุงอรุณ  ศรีปาน 180,000                              50,000                                  

พัฒนาดานวิชาการของบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

(สายสอน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

01-2 ความคาดหวังในดานบริการวิชาการ 1.ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ (หัวหนาโครงการ) 42,000                                42,000                                  

และกิจการนักศึกษาของนักศึกษา 2.นายพลกฤษณ  คุมกล่ํา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พระนคร

01-3 ความพึงพอใจของขาราชการ 100,000                                        ปรับโครงการรวมกัน

สายสนับสนุนและพนักงานตอการ

ทํางานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร นายนิโรจน  เงินพรหม 50,000                                  

01-4 ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทํางานของ กองโยบายและแผน 100,000                              

ขาราชการสายสนับสนุนและพนักงาน

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

วส.02 ดานนักศึกษา

02-1 การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาใน นางวิชชพร  เทียนจตุรัส 286,595                              60,000                                  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทลบ.) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มทร.พระนคร 

02-2 การศึกษาภาพลักษณที่เปนจริงและ 1.นางสาวอัญชุลี  แยมจินดา(หัวหนาโครงการ) 187,165                              100,000                                

ที่พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 2.นายบุญเกิด   วงษบุญงาม

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3.นายณัฐมน   สุเมธอธิคม

ตามความคิดเห็นของสถาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกอบการ

02-3 ความตระหนักทางจริยศาสตร ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ 39,500                                39,500                                  

สิ่งแวดลอมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครตอปญหาการทิ้งขยะ

02-4 ทัศนคติในการนําหลักธรรมทางพระ นายมนูญ   คันธประภา 110,000                              50,000                                  

พุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิต: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

02-5 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค นางโรจนรวี พจนพัฒนพล 30,000                                50,000                                  

ในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินผลประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

รหัส ขอเสนอโครงการวิจัย ผูรับผิดชอบ



ประเด็น งบประมาณที่ขอสนับสนุน งบประมาณที่อนุมัติ

ปญหา (บาท) (บาท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินผลประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

รหัส ขอเสนอโครงการวิจัย ผูรับผิดชอบ

วส.03 ดานการจัดการเรียน

การสอน

03-1 ความสัมพันธระหวางพหุปญญากับ 1.ผศ.ภาวิณี  อุนวัฒนา (หัวหนาโครงการ) 65,000                                56,000                                  

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 2.นางสาวกรรณิการ  มวงชู

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่1 คณะศิลปศาสตร

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

03-2 ผลของการจัดกิจกรรมคาย 1.ผศ.เกศิณี  บํารุงไทย (หัวหนาโครงการ) 75,000                                90,000                                  

ภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีปญหา 2.นางกัญญา  ธัญมันตา

พฤติกรรมที่มีตอความเชื่อมั่นของ คณะศิลปศาสตร

นักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร

03-3 องคประกอบพื้นฐานการจัดการ นางวิภา  จักรชัยกุล (หัวหนาโครงการ) 55,000                                60,000                                  

เทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อยางมีประสิทธิภาพ

03-4 การพัฒนาบทเรียนชวยสอนวิชา 1.ผศ.อุดมวิชช  พลเยี่ยม (หัวหนาโครงการ) 50,000                                30,000                                  

เคมีชีวอินทรีย 2.อาจารยนิภาพร  ปญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

03-5 การสรางและหาประสิทธิภาพ 1.นายสําเริง  แพงศรี (หัวหนาโครงการ) 523,800                              220,500                                

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 5 โครงการ 2.ผศ.วัลลภ  ภูผา

1.  การฝกพ้ืนฐานวิศวกรรม บทที่ 1-4 3.ผศ.ประเสริฐ  วิโรจนชีวัน

2.  กระบวนการผลิต บทที่ 1 - 4 4.นายเจริญ  สมชื่อ

3.  อัตราสวนผสมอากาศกับเชื้อเพลิง 5.นายธนวัฒน  ฉลาดสกุล

4.  การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง บทที่ 1-2 คณะวิศวกรรมศาสตร

5.  งานชุบเครื่องประดับ

03-6 การพัฒนาความสามารถในการเขียน นางกัลยาณี  สูงสมบัติ 25,000                                25,000                                  

ตอบขอสอบแบบอัตนัยของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการ

ฝกหัดและเขียนอยางเปนระบบ

วส.04 ดานอาคารสถานที่

04-1 ทัศนคตินักศึกษาตอสภาพแวดลอม ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ 29,900                                ยกโครงการไปรวมกับ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วส  02-3

พระนคร

04-2 การศึกษาความตองการใชพ้ืนที่ภายใน 1.นายคมเขต  เพ็ชรรัตน (หัวหนาโครงการ) 37,000                                37,000                                  

อาคาร และการออกแบบภูมิทัศนของ 2.นายสุนันท  มนตแกว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

พระนคร

04-3 การวิเคราะหหาปริมาณเหล็กรวมและ นายวรวิทย  จันทรสุวรรณ 60,000                                60,000                                  

ฟลูออไรดในน้ําด่ืมของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ประเด็น งบประมาณที่ขอสนับสนุน งบประมาณที่อนุมัติ

ปญหา (บาท) (บาท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินผลประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

รหัส ขอเสนอโครงการวิจัย ผูรับผิดชอบ

วส.05 ดานการประชา

สัมพันธ

05-1 ความคาดหวังและความพึงพอใจ 1.ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช (หัวหนาโครงการ) 148,800                              100,000                                

ในการเปดรับขาวสารจากสื่อเพ่ือการ 2.นายฐิติพงษ  สุทธิรัตน

ประชาสัมพันธภายใน มทร.พระนคร กองประชาสัมพันธ

ของนักศึกษาและบุคลากร

05-2 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 148,850                              80,000                                  

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน กองประชาสัมพันธ

ทัศนะของสถานประกอบการ

05-3 การพัฒนาและสํารวจความพึงพอใจ 1.ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช (หัวหนาโครงการ) 109,830                              ยกโครงการไปรวมกับ 

ระบบประชาสัมพันธขาวสารผาน 2.นายณรงค ธีระเวช  วส 05-1

เวปไซตของกองประชาสัมพันธ กองประชาสัมพันธ

มทร.พระนคร

25 โครงการ 2,403,440                           1,200,000                             รวม


