
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

   
๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดตรวจวัดการแตกหักของเมล็ดข้าวด้วยเทคนิคทางแสงและกระบวนการเชิงภาพ  

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย   ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง     26 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

 เป็นเงิน            ๔๗๕,๐๐๐.๐๐       บาท  
๔. หมวดค่าตอบแทน    ๘๗,๕๐๐.๐๐     บาท 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย   ๔๗,๕๐๐.๐๐     บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัยเหมาจ่าย   ๔๐,๐๐๐.๐๐       บาท 

 

 ๔.๑ ประเภทนักวิจัย    การวจิัยประยุกต์ (Applied research)  
 ๔.๒ คุณสมบัตินักวิจัย 

 

นักวิจัย วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
ในการท าวิจัย 

(ปี) 
หัวหน้า
โครงการ 

นายไพศาล การถาง ปร.ด. ฟิสิกส์ ๑๔  

ผู้ร่วมวิจัย นายธนพงศ์ สารีอินทร์ Ph.D. Material Science 8 

 

  
๔.๓ จ านวนนักวิจัย    2      คน 

 

๕. หมวดค่าจ้าง      ๑๘๔,๐๐๐.๐๐    บาท 
 - ค่าวิเคราะห์ทดสอบ XRD (๔๐ ตัวอย่าง x ๑,๕๐๐ บาท)   ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- ค่าวิเคราะห์ทดสอบ FESEM (๔๐ ตัวอย่าง x ๒,๒๐๐ บาท)  ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายภาพ (FESEM) (๑๐๐ บาท/รูป x ๘๐ รูป)     ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
- ค่าเตรียมตัวอย่าง (๔๐ ตัวอย่าง x ๒๐๐ บาท)      ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
- ค่าวิเคราะห์ทางแสง (๔๐ ตัวอย่าง x ๕๐๐ บาท)    ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
หมวดค่าใช้สอย       41,250.๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         ๒,๕๐๐.๐๐  บาท 

- ค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย      ๓๘,๗๕๐.๐๐  บาท 
ค่าวัสดุ        ๑38,๕๐๐.๐๐    บาท 

- ค่าท ารูปเล่มรายงานวิจัย          ๕,๐๐๐.๐๐  บาท  
 - วัสดุส าหรับท าชุดโครงสร้าง     1๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

- วัสดุส าหรับท าฐานรองทดสอบตัวอย่าง (๒ ชุด x ๕,๐๐๐บาท) ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
- วัสดุส าหรับท าชุดหักเหแสง (๓ ชุด x ๔,๕๐๐บาท)   ๑๓,๕๐๐.๐๐  บาท 

 

6. 

7. 



- วัสดุส าหรับสร้างแหล่งก าเนิดแสง (๓ ชุด x ๕,๐๐๐บาท)  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
- วัสดุส าหรับสร้างชุดควบคุมแหล่งก าเนิดแสง (๓ ชุด x ๔,๐๐๐บาท) ๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
- สาร Nano beads based on polyacrylonitrile,   ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
  Chromeon 545-marked, carboxylated (๕ml) 
- วัสดุส าหรับท าชุดควบคุมอุณหภูมิ (๒ ชุด x ๕,๐๐๐บาท)  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
- วัสดุท าท่ออะคริลิกพลาสติก (๒ ชุด x ๔,๕๐๐บาท)    ๙,๐๐๐.๐๐  บาท 
- Temperature sensor (2 ชุด x 1,๐๐๐บาท)     ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
- Moisture sensor (๓ ชุด x ๕,๐๐๐บาท)    ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
- วัสดุท าชุดรับภาพ (๒ ชุด x ๓,๕๐๐บาท)      ๗,๐๐๐.๐๐  บาท 

๙. ค่าครุภัณฑ์.....................................................…………………-………………………………………………………… บาท 
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ(ถ้ามี)  -  บาท 
๑๑. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าสาธารณูปโภค)  ๒๓,๗๕๐.๐๐    บาท 
๑๒. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ผู้รับผิดชอบ) ที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย 
TOR – คณะอนุกรรมการการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- นายไพศาล การถาง 
- นายธนพงศ์ สารีอินทร์ 

๑๓. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 - ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือการสนับสนุนให้ทุนการวิจัยส าหรับโครงการวิจัย 
  ที่มี วงเงิน งบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 

   
 


