
รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี

1 การพัฒนาแผ�นใยไม�อัดซีเมนต�จากการประยุกต�ใช� 411,800.00         # # # #
เส�นใยธรรมชาติจากกากมะพร�าวและต�นข�าวโพด นางสาวผกามาศ  ชูสิทธิ์ 60 247,080.00         

นายภานุเดช  ขัดเงางาม 20 82,360.00          
นายประชุม คําพุฒ* 20 82,360.00          

2 ความต�านทานการซึมผ�านของคลอไรด�ของ ผศ.จักรพันธ�  แสงสุวรรณ 100 411,800.00         # # # #
ปอซโซลานิคคอนกรีต ผศ.ดร.วันชัย  ยอดสุดใจ*

3 การศึกษาประสิทธิผลการตรวจสอบความ 200,000.00         # # # #
ปลอดภัยทางถนนของโครงการก�อสร�าง นายกฤษณ�  เจ็ดวรรณะ 80 160,000.00         
กรณีศึกษาโครงการก�อสร�างทางหลวง นายกิติศักดิ์ ดวงป@Aน* 20 40,000.00          
หมายเลข 318 สายตราด#หาดเล็ก

4 การศึกษาวิเคราะห�สาเหตุเชิงลึกป@ญหาด�านความ # 320,000.00      # # #
ปลอดภัยของรถตู�โดยสารสาธารณะใน นายกฤษณ�  เจ็ดวรรณะ 60 192,000.00      
ประเทศไทย ผศ.จักรพันธ� แสงสุวรรณ 20 64,000.00       

นายกิติศักดิ์ ดวงป@Aน* 20 64,000.00       
5 อิทธิพลของระบบการปEองกันการเกิดสนิมต�อ ผศ.จักรพันธ�  แสงสุวรรณ 100 # 400,000.00      # # #

ระดับคลอไรด�ในคอนกรีต ผศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ*

6 สุขภาพจิตของอาจารย�คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม นายมนูญ  คันธประภา 100 # # 20,000.00        # #
มทร.พระนคร
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7 คุณลักษณะที่พึงประสงค�ของนักศึกษาครุศาสตร� # # 20,000.00        # #
อุตสาหกรรมที่ฝHกประสบการณ�วิชาชีพครูใน นางสาวผกามาศ  ชูสิทธิ์ 75 15,000.00        
ระดับอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของสถานศึกษา นายสิทธิชัย  อุดมรัตน�* 25 5,000.00         

1,023,600.00     720,000.00     40,000.00       ; ;
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�

8 การปรับปรุงคุณภาพภาพโดยยังคงรักษาค�าเฉลี่ย 100,000.00         # # # #
ความสว�างของภาพโดยใช�การถ�วงน้ําหนัก นายทวีศักดิ์  ตรงติรกุล 50 50,000.00          
ฮีสโตแกรมกระจายตามพื้นที่ นายสุนทร  วิริยะ 25 25,000.00          

นางนุชนาฎ  ผ�องพุฒิ 25 25,000.00          
9 แนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็น นางรุ�งอรุณ พรเจริญ 100 # # # 30,000.00     #

ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

100,000.00        ; ; 30,000.00    ;
1,123,600.00     720,000.00     40,000.00       30,000.00    ;

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร�
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี

10 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�ของขวัญของที่ระลึก 225,000.00         # # # #
จากแปEงเปลือกทุเรียน ผศ.อภิรัติ  โสฬศ 50 112,500.00         

นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร 25 56,250.00          
นางสาวรุ�งฤทัย  รําพึงจิต 25 56,250.00          

รวม 7 โครงการ

รวม 7 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารจากกากมะพร�าว ผศ.ชญาภัทร�  กี่อาริโย
เหลือใช�ในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจ
(โครงการใหม�ขอต�อเนื่องป+งบประมาณ 2556;2557)

11 การพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูปจากกาก 225,000.00         # # # #
มะพร�าวที่เหลือใช� นางเกศรินทร� เพ็ชรรัตน� 50 112,500.00         

นางสาวดวงรัตน�  แซ�ตั้ง 25 56,250.00          
นางสาวดวงกมล  ตั้งสถิตพร 25 56,250.00          

12 การพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารเสริมเส�นใยอาหาร 210,000.00         # # # #
จากกากมะพร�าวเหลือใช� นางสาวสุพรรณิการ�  โกสุม 50 105,000.00         

นางสาวสุมภา  เทิดขวัญชัย 25 52,500.00          
นายโชดก  ทับจันทร� 25 52,500.00          

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ�ขนมไทยจากกากมะพร�าว 200,000.00         # # # #
ที่เหลือใช� นางสาวนันทวัน  ชมโฉม 50 100,000.00         

นายเชาวลิต  อุปฐาก 25 50,000.00          
นายนพพร  สกุลยืนยงสุข 25 50,000.00          

14 การเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ด�วยแปEง 200,000.00         # # # #
มะพร�าวจากส�วนเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัด ผศ.ชญาภัทร�  กี่อาริโย 50 100,000.00         
น้ํามันออก นายณนนท�  แดงสังวาลย� 25 50,000.00          

นางสาวศศิธร ปEอมเชียงพิณ 25 50,000.00          
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15 การพัฒนาตํารับและกรรมวิธีการผลิตขนมไทย 150,000.00         # # # #
ทํายากเพื่อการอนุรักษ� นางสาววไลภรณ�  สุทธา 50 75,000.00          

นายเจตนิพัทธ� บุณยสวัสดิ์ 20 30,000.00          
นายเชาวลิต  อุปฐาก 20 30,000.00          
ว�าที่ร�อยตรีจักราวุธ ภู�เสม 10 15,000.00          

16 การแปรรูปผ�าขาวม�าเปQนผลิตภัณฑ�ประเภท 200,000.00         # # # #
กระเปRาเพื่อจําหน�ายเปQนสินค�าOTOP ผศ.เสาวลักษณ�  คงคาฉุยฉาย 30 60,000.00          

นางสาวกฤตพร  ชูเส�ง 25 50,000.00          
นางสาวสุวดี  ประดับ 25 50,000.00          
ผศ.มานิตย�  แก�ววงษ�ศิริ 20 40,000.00          

การเพิ่มมูลค�าจากเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้ง ผศ.ลักขณา  จาตกานนท�
17 การพัฒนาผืนผ�าด�วยเส�นด�ายพิเศษจากเศษวัสดุ 270,000.00         # # # #

สิ่งทอเหลือทิ้ง (โครงการใหม�ขอต�อเนื่อง นางสาวอัชชา  หัทยานานนท� 50 135,000.00         
ปWงบประมาณ  2556#2557) รศ.บุษรา  สร�อยระย�า 25 67,500.00          

นางสาวประพาฬภรณ�  ธีรมงคล 25 67,500.00          
18 การเพิ่มมูลค�าเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้งเปQนผลิต 270,000.00         # # # #

ภัณฑ�เครื่องใช�ในบ�านและของที่ระลึก ผศ.ลักขณา  จาตกานนท� 50 135,000.00         
ผศ.จุฑาทิพ  รัตนะนราพันธ� 25 67,500.00          
นางสาวสรรษนีย�  เต็มเปWYยม 25 67,500.00          

19 การสร�างตราสินค�าและบรรจุภัณฑ�เพื่อเพิ่มมูลค�า 200,000.00         # # # #
เศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้ง นางสาวอัจฉราวรรณ  ณ สงขลา 25 50,000.00          

นางสาวณัฐชยา  เปWยแก�ว 25 50,000.00          
นางสาวไตรถิกา  พิชิตเดช 25 50,000.00          
นางสาวมัลลิกา  จงจิตต� 25 50,000.00          
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20 การพัฒนาผ�าบาติกเพื่อผลิตภัณฑ�ของที่ระลึก # 270,000.00      # # #
สําหรับกลุ�มอาชีพสหกรณ�ศิลปประดิษฐ� นางสาวสุวดี  ประดับ 50 135,000.00      
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผศ.เสาวลักษณ�  คงคาฉุยฉาย 25 67,500.00       

นางสาวกฤตพร  ชูเส�ง 25 67,500.00       
21 พฤติกรรมการใช�น้ําและไฟฟEาของนักศึกษา # # 10,000.00        # #

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร� ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ� 40 4,000.00         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ศิราภรณ�  ชวเลขยางกูร 30 3,000.00         

ผศ.พรรณี  วิศิษฎ�วงศกร 30 3,000.00         
22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา # # 10,000.00        # #

ปริญญาตรีประเภทโควต�าและการสอบคัดเลือกของ ผศ.พเยาว�  ดีใจ 30 3,000.00         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.พจนีย�  บุญนา 20 2,000.00         
กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร� น.ส.รติมากานต�  ห�วยหงษ�ทอง 20 2,000.00         

น.ส.อองาม  เปรมสุข 15 1,500.00         
น.ส.อังสนา  อนุชานันท� 15 1,500.00         

23 การประเมินความรู�ความเข�าใจการนําไปใช�ประโยชน� # # 10,000.00        # #
และความพึงพอใจของนักศึกษาต�อกิจกรรมการเรียน น.ส.นิอร  ดาวเจริญพร 40 4,000.00         
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ผศ.อภิรัติ  โสฬศ 30 3,000.00         
แห�งชาติของวิชาการจัดดอกไม� น.ส.รุ�งฤทัย  รําพึงจิต 30 3,000.00         

24 การศึกษากระบวนการย�อมสีใบตองแห�งด�วยสี # # 15,000.00        # #
ธรรมชาติและสีวิทยาศาสตร� เพื่องานศิลปะประดิษฐ� นางป[ยะธิดา  สีหะวัฒนกุล 60 9,000.00         

นายอนุสรณ�  ใจทน 40 6,000.00         
25 การเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ�มาการองด�วย # # 15,000.00        # #

รําข�าวสังข�หยด นายเจตนิพัทธ�  บุณยสวัสดิ์ 50 7,500.00         
ว�าที่ร�อยตรีจักราวุธ  ภู�เสม 50 7,500.00         
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26 การใช�หล�อฮั้งก\วยแทนน้ําตาลมะพร�าวในผลิตภัณฑ� # # 15,000.00        # #
วุ�นน้ํานมข�าวยาคู น.ส.นิศารัตน�  สุขเอม 70 10,500.00        

น.ส.ปรัศนีย�  ทับใบแย�ม 30 4,500.00         
27 คุกกี้เมล็ดกระบก # # 15,000.00        # #

ผศ.พจนีย�  บุญนา 25 3,750.00         
ผศ.สุนีย�  สหัสโพธิ์ 25 3,750.00         
ผศ.วาสนา  ขวยเขิน 25 3,750.00         
น.ส.สุมภา  เทิดขวัญชัย 25 3,750.00         

28 การใช�ข�าวกล�องงอก 3 in 1 เสริมในผลิตภัณฑ� # # 15,000.00        # #
ขนมเกลียวเพื่อสุขภาพ ผศ.ปานทิพย�  ผดุงศิลป_ 70 10,500.00        

นายกมลพิพัฒน�  ชนะสิทธิ์ 30 4,500.00         
29 การศึกษากรรมวิธีการผลิตขนมไดฟูกุ # # 15,000.00        # #

นายเจตนิพัทธ�  บุณยสวัสดิ์ 25 3,750.00         
ผศ.อภิญญา  มานะโรจน� 25 3,750.00         
ผศ.สุนีย�  สหัสโพธิ์ 25 3,750.00         
ว�าที่ร�อยตรีจักราวุธ  ภู�เสม 25 3,750.00         

30 การศึกษากรรมวิธีการทําเปลือกแตงโมปรุงรส # # 15,000.00        # #
นายเชาวลิต  อุปฐาก 50 7,500.00         
น.ส.วไลภรณ�  สุทธา 25 3,750.00         
ผศ.ปานทิพย�  ผดุงศิลป_ 25 3,750.00         

31 การใช�ข�าวกล�องงอก 3 in 1 เสริมในผลิตภัณฑ� # # 15,000.00        # #
กะละแมปรุงรสลาเต� ผศ.ปานทิพย�  ผดุงศิลป_ 70 10,500.00        

นายเชาวลิต  อุปฐาก 30 4,500.00         



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
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รายจ�าย ภายนอก

32 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตขนมจ�ามงกุฏแบบ # # 15,000.00        # #
รวดเร็ว น.ส.วไลภรณ�  สุทธา 50 7,500.00         

นายเชาวลิต  อุปฐาก 25 3,750.00         
น.ส.ฉวีวรรณ  แจ�งกิจ 25 3,750.00         

33 ศึกษาการรับรู� การเตรียมความพร�อมด�านทักษะวิชาชีพใน # # 10,000.00        # #
การก�าวสู�ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับ นายปรัชญา  แพมงคล 50 5,000.00         
ปริญญาตรีปWที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร นายศุภชัย เหมือนโพธิ์ 30 3,000.00         

นายนฤศร มังกรศิลา 20 2,000.00         
34 การศึกษาวิธีการเก็บรักษามาลัยกล�วยไม�สด # # 15,000.00        # #

น.ส.สุกัญญา  จันทกุล 40 6,000.00         
นายอารยะ  ไทยเที่ยง 30 4,500.00         
นายศักรินทร�  หงส�รัตนาวรกิจ 30 4,500.00         

35 การปรังปรุงคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผัก # # # # 424,999.00      
และผลไม�แกะสลัก ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ� 75 318,749.25      

ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท�* 25 106,249.75      
2,150,000.00     270,000.00     190,000.00     ; 424,999.00     

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�
36 การสร�างหลักสูตรผู�สูงอายุวัยหลังเกษียณ : 305,200.00         # # # #

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.สมสมร  พรพรรณพิพัฒน� 50 152,600.00         
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ� 25 76,300.00          

นางสาววไลภรณ� สุทธา 25 76,300.00          
305,200.00        ; ; ; ;

2,455,200.00     270,000.00     190,000.00     ; 424,999.00     รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ

รวม 26 โครงการ

รวม 1 โครงการ
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี

37 ความสัมพันธ�ระหว�างการเป[ดรับข�าวสารกับพฤติกรรม รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท 100 # # 50,000.00        # #
จิตอาสาของวัยรุ�นในเขตกรุงเทพมหานคร

38 การศึกษาพฤติกรรมการเป[ดรับข�าวสารที่มีความสัมพันธ� ผศ.สุคี  ศิริวงศ�พากร 100 # # 50,000.00        # #
กับความสามารถในการพึ่งตนเองของผู�สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร

39 ป@จจัยที่เกี่ยวข�องกับพฤติกรรมการมีส�วนร�วมในการ นายเกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ 100 # # 50,000.00        # #
ปEองกันการดาวน�โหลดภาพยนตร�ทางอินเทอร�เน็ต
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

40

ความพึงพอใจผู�เข�าชมงานและผู�เข�าชมโครงการการ
พัฒนา
กลไกการจัดการการท�องเที่ยวกลุ�มจังหวัดอันดามัน
สู�มาตรฐานสากล กิจกรรมส�งเสริมการตลาดอันดามัน 
พ.ศ. 2556

นางสาวอภิญญ� กุสิยารังสิทธิ์ 100 110,000.00      

; ; 150,000.00     ; 110,000.00     
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�

41 การนําเสนอภาพความเปQนท�องถิ่นผ�านสินค�า # 150,000.00      # # #
วัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยม นายพงศ�กฤษฏิ์  พละเลิศ 75 112,500.00      

นายชาญ  เดชอัศวนง 25 37,500.00       
; 150,000.00     ; ; ;
; 150,000.00     150,000.00     ; 110,000.00     

รวม 4 โครงการ

รวม 1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ
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คณะบริหารธุรกิจ
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�

42 ป@จจัยที่มีอิทธิพลต�อความสําเร็จในการสร�างความ ผศ.ดร.มาเรียม  นะมิ 100 401,200.00         # # # #
เข�มแข็งของการจัดการโซ�อุปทานเชิงความร�วมมือ
ในการส�งออกของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
แปรรูปเนื้อสัตว�ของประเทศไทยสู�ประเทศในกลุ�ม
เอเซียน

43 ป@จจัยที่ส�งผลต�อต�นทุนการขนส�งสินค�าเกษตร ผศ.ดร.มาเรียม  นะมิ 100 401,200.00         # # # #
ด�วยพลังงานที่เปQนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

44 การวิเคราะห�เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงิน 401,200.00         # # # #
ของการลงทุนระหว�างการปลูกยางพาราใน นางสาวนัทธ�หทัย  หลงสะ 50 200,600.00         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต� นางสาวเดือนรุ�ง  ช�วยเรือง 50 200,600.00         

45 ป@จจัยที่ส�งผลต�อการจัดการการเงินส�วนบุคคล 321,200.00         # # # #
ของบุคลากรกลุ�มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายสนทยา  เขมวิรัตน� 60 192,720.00         
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน� 40 128,480.00         

46 อิทธิพลของแรงจูงใจและการพัฒนาตนเองที่มีผล ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ 100 # 225,000.00      # # #
ต�อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบัญชีใน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

47 มูลค�าทางเศรษฐศาสตร�ของแหล�งท�องเที่ยว ผศ.วราลี  ศรีสมบัติ 100 # 320,000.00      # # #
ประเภทโบราณสถาน ศึกษากรณีอุทยาน
ประวัติศาสตร�พระนครศรีอยุธยา
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48 ความพึงพอใจและการคุ�มครองผู�บริโภคในสินค�า # 305,460.00      # # #
ขายตรงในเขตกรุงเทพมหานคร ผศ.วราพันธ�  มุ�งวิชา 90 274,914.00      

นายสารสิทธิ์  บุพพานนท� 5 15,273.00       
นางสาวศจี  ชมภูอ�อน 5 15,273.00       

49 การรณรงค�ผลิตภัณฑ�ฉลากเขียวเพื่อการตัดสินใจซื้อ # # 20,000.00        # #
ผศ.อารยา  บูรณะกูล 35 7,000.00         
นางชมพูนุท โภคณิตถานนท� 35 7,000.00         
นางมันทนา  รังษีกุล 30 6,000.00         

50 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษและการ นางสาวสิริบุปผา อุทารธาดา 100 # # 20,000.00        # #
บรรจุภัณฑ�สินค�าสําหรับชุมชนนางเลิ้ง

51 การบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : # # 25,000.00        # #
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผศ.พีรญา  เชตุพงษ� 25 6,250.00         

ผศ.ว�าที่ ร.ต.สมนึก  แก�ววิไล 25 6,250.00         
ว�าที่ ร.ต.วิชัย  โกศัลวัฒน� 25 6,250.00         
ดร.ณัฐชา ธํารงโชติ 25 6,250.00         

52 ป@จจัยส�วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต�อ # # 15,000.00        # #
การตัดสินใจเข�าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะ นายสนทยา  เขมวิรัตน� 25 3,750.00         
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ผศ.พรประภา  แสงสินเจริญชัย 25 3,750.00         
ราชมงคลพระนคร ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน� 25 3,750.00         

นางสมใจ  ฉินธนะปทุมพร 25 3,750.00         
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53 การพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนโดยใช�เทคโนโลยี นายพรคิด  อั้นขาว 100 # # 25,000.00        # #
ฟรีแวร�

54 การเพิ่มมูลค�าร�านอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่ นายกําพร สุวรรณฉิม 100 # # 20,000.00        # #
เกาะรัตนโกสินทร�

55 การเปรียบเทียบความต�องการทักษะการพูดสื่อสาร นางสาวกุลิสรา  ยงยิ่งประเสริฐ 100 # # 25,000.00        # #
ภาษาอังกฤษของผู�เกี่ยวข�องด�านวิชาชีพบัญชี

56 ป@จจัยที่มีผลต�อการทํางานด�านสารสนเทศ ผศ.ดร.ศุภฉัตร  ศิริเธียร 100 # # 25,000.00        # #
กรณีศึกษาความรู�และความสามารถในการวิเคราะห�
และออกแบบสารสนเทศ

57 ป@จจัยความสําเร็จและการเลือกตัดสินใจของ ผศ.ดร.มาเรียม  นะมิ 100 # # 25,000.00        # #
ผู�ประกอบการไทยในการดําเนินการค�าชายแดนไทย#ลาว

58 ป@จจัยที่ส�งผลต�อความสําเร็จในการประยุกต�ใช� ผศ.อมรศิริ  ดิสสร 100 # # 25,000.00        # #
Balanced Scorecard ของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร

59 ป@จจัยที่มีผลต�อการเรียนวิชาการบัญชีขั้นต�น # # 15,000.00        # #
สําหรับวิชาชีพพื้นฐานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุรณี  ทรัพย�ถนอม 60 9,000.00         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล 40 6,000.00         

60 การจัดการความรู�ด�านการตลาดในเชิงปฏิบัติการ ผศ.จุรีรัตน�  หล�อวิรัชสุธี 100 # # 15,000.00        # #
แก�นักศึกษาด�านการตลาดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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61 การศึกษาผลการใช�ภาษาอังกฤษบูรณาการในรายวิชา # # 15,000.00        # #
หลักการบัญชีของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผศ.จุไรรัตน� ศรีสัตตรัตน� 80 12,000.00        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.จิราภรณ�  เอื้อศิริพรฤทธิ์* 20 3,000.00         

62 การปรับตัวและการกลมกลืนข�ามวัฒนธรรมของอาจารย� นายกําพร สุวรรณฉิม 100 # # # 35,000.00     #
คันตุกะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่มหาวิทยาลัยคู�สัญญาในต�างประเทศ

63 พฤติกรรมรักการอ�านของนักศึกษามหาวิทยาลัย # # # 35,000.00     #
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ลําไย มากเจริญ 40 14,000.00     

ผศ.กรวสา จันทวงศ�วิไล 30 10,500.00     
อ.ดวงดาว ทัศนประเสริฐ 30 10,500.00     

64 คุณลักษณะและศักยภาพของนักบัญชีที่พึงประสงค� นางชัชรินทร� จุลกะเสวี 100 # # # 35,000.00     #
ของสถานประกอบการต�อการเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

65 ความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี # # # 30,000.00     #
ราชมงคลพระนคร นายสนทยา เขมวิรัตน� 25 7,500.00       

ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน� 25 7,500.00       
นางศรีนาย คุเณนทราศัย 25 7,500.00       
นางสมศรี เวิ่นทอง 25 7,500.00       

1,524,800.00     850,460.00     270,000.00     135,000.00   ;รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี

66 ป@จจัยส�วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต�อการตัดสินใจ # # 25,000.00        # #
เข�าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร�และ ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน� 50 12,500.00        
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายสนทยา  เขมวิรัตน� 50 12,500.00        

67 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษา # # 25,000.00        # #
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี นางภภัสสร  สิงหธรรม 50 12,500.00        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางวีรวรรณ  จันทนะทรัพย� 25 6,250.00         

นางสาวนฤดี  สมิทธิ์ปรีชา 25 6,250.00         
68 การพยากรณ�ราคาสินค�าเกษตรโดยวิธีการปรับ นางสาวยุพาพิน  อติกานต�กุล 100 # # 25,000.00        # #

ให�เรียบแบบเอกซ�โปเนนเชียล
69 เคมีผลิตภัณฑ�ธรรมชาติจากหอมแดง ผศ.สังเวย เสวกวิหารี 100 # # # # (*งบทุนส�วนตัว)
70 การพัฒนาซอฟแวร�บนสมาร�ทโฟนระบบ นางสาวณัฐติยา ไข�ติยานุกุล 75 # # # # (*งบทุนส�วนตัว)

ปฏิบัติการแอนดรอยด� นางนิภาพร ป@ญญา 25
; ; 75,000.00       ; ;

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�
71 การศึกษาและพัฒนาจุลินทรีย�ที่มีศักยภาพในการ 321,200.00         # # # #

ปรับปรุงคุณภาพเงินในระดับนาโน ดร.ไพศาล  การถาง 50 160,600.00         
ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ 30 96,360.00          
ดร.สุพรรณ  ยอดยิ่งยง* 20 64,240.00          

72 ความตระหนักและพฤติกรรมของเยาวชนใน # 193,300.00      # # #
กรุงเทพมหานครต�อการจัดการซากของเสีย : นายประยุทธ  สุวรรณศรี 60 115,980.00      
กรณีศึกษาโทรศัพท�เคลื่อนที่ ผศ.รัชนี  ผิวทอง 40 77,320.00       

รวม 5 โครงการ



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

73 การวิเคราะห�ทางคณิตศาสตร�เชิงพื้นที่:ประยุกต� # 78,000.00       # # #
ใช�ในการสร�างแผนที่โรคไข�เลือดออก นางสุนีย�  สัมมาทัต 50 39,000.00       
ในประเทศไทย นางนิตยา  บุญสิทธิ์ 25 19,500.00       

นายกฤษฎา  เหล็กดี 25 19,500.00       
74 การศึกษาโครงสร�างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม 100 # # 28,000.00        # #

ทางชีวภาพจากมะเดื่อ
75 กระบวนการเชิงภาพที่เหมาะสมสําหรับการศึกษา ดร.ไพศาล  การถาง 100 # # 20,000.00        # #

เมล็ดข�าวเปลือก : การจําแนกสายพันธุ�และ
การตรวจสอบความผิดปกติของเมล็ดข�าว

76 การดูดซับไอออนโลหะหนักในน้ําทิ้งจากห�องปฏิบัติการ # # 27,000.00        # #
เคมีด�วยอิฐมอญ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร�และ ดร.วรวิทย�  จันทร�สุวรรณ 70 18,900.00        
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ประเทืองทิพย�  โรจนวิภาต 30 8,100.00         

77 การศึกษาลักษณะความเปQนพลเมืองดีของนักศึกษา # # # 35,000.00     #
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน� 25 8,750.00       

นางดํารงฤดี มิตรภักดี 25 8,750.00       
นางสาวชวนี สุภิรัตน� 25 8,750.00       
นางสาวป[ยธิดา รุจะศิริ 25 8,750.00       

321,200.00        271,300.00     75,000.00       35,000.00    ;
321,200.00        271,300.00     150,000.00     35,000.00    ;

รวม 7 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

คณะวิศวกรรมศาสตร�
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี

78 พัฒนาดินซีเมนต�ลูกรังผสมเถ�าหนักเปQนอิฐประสาน นายนิโรจน� เงินพรหม 100 411,800.00         # # # #
79 นวัตกรรมคอนกรีตต�นทุนต่ําไหลเข�าแบบง�ายโดย 411,800.00         # # # #

การใช�เถ�าทิ้ง ดร.สําเริง รักซ�อน 80 329,440.00         
นายทง ลานทานทอง 20 82,360.00          

80 ออกแบบและสร�างเรือนแพลอยผลิตกระแสสลับ นายพลังวัชร� แพ�งธีระสุขมัย 100 411,800.00         # # # #
จากกังหันน้ํา

81 พัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรผสมเถ�าทิ้งจาก นายนิโรจน� เงินพรหม 100 # 400,000.00      # # #
ผลผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปQนวัสดุ
ดูดซับของเหลวมีกลิ่น

82 การพัฒนาผลิตภัณฑ�พื้นจากวัสดุคอมโพสิทเส�นใย นายนิโรจน� เงินพรหม 100 # 400,000.00      # # #
สบู�ดําผสมพสาสติกในอุตสาหกรรมก�อสร�าง

83 การทดสอบการอัดตัวของวัสดุผสมภายใต�สภาวะ # 400,000.00      # # #
อุณหภูมิต�างๆ นายพลรัชต� บุญมี 50 200,000.00      

ว�าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 25 100,000.00      
นายศุภชัย หลักคํา 25 100,000.00      

84 การศึกษาผลของการถ�ายเทความร�อนแบบบังคับ # # 150,000.00      # #
โดยใช�ท�อเทอร�โมไซฟอนแบบป[ดเพื่อลดการใช� ผศ.ดร.วิโรจน�  ฤทธิ์ทอง 60 90,000.00        
พลังงานในระบบหม�อน้ํารถยนต� ผศ.ดร.วัลลภ  ภูผา 40 60,000.00        



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

85 การศึกษาป@ญหาในงานหล�อเพื่อการพัฒนาแนวทาง # # 131,500.00      # #

แก�ไขป@ญหาในงานหล�อเครื่องประดับสมัยใหม� ผศ.ปริศนา  บุญศักดิ์ 50 65,750.00        

นายวิเชียร มหาวัน 50 65,750.00        

86 การศึกษาผลกระทบของป@จจัยที่มีผลกระทบของ 108,000.00      

ป@จจัยที่มีผลต�อการรักษาเสถียรภาพของยางพารา ดร.วิชัย  รุ�งเรืองอนันต�*

อ.สมภพ ตลับแก�ว*

อ.สุกัญญา เชิดชูงาม

87 กิจกรรมการจัดทําฐานข�อมูลวิจัย ภายใต�โครงการพัฒนา 166,666.00      

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจําปWงบประมาณ 2556 ดร.วิชัย  รุ�งเรืองอนันต�*

อ.สุกัญญา เชิดชูงาม

88 โครงการวิจัยการเกษตร เรื่อง “การศึกษาผลกระทบ 120,000.00      

ของป@จจัยที่มีผลต�อเสถียรภาพของราคาทะลายปาล�มสด ดร.วิชัย  รุ�งเรืองอนันต�*

และน้ํามันปาล�ม” อ.วิภาวรรณ เล�าอรุณ*

อ. ศศิประภา หิริโอตป_*

อ.สุกัญญา เชิดชูงาม

1,235,400.00     1,200,000.00  281,500.00     ; 394,666.00     
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�

89 ผลกระทบของระบบความปลอดภัยในงาน 303,600.00         # # # #
ก�อสร�างที่มีผลต�ออัตราผลผลิต นายสุนันท� มนต�แก�ว 50 151,800.00         

นายธวัชชัย นวเลิศป@ญญา 25 75,900.00          
ดร.วรรณวิทย� แต�มทอง* 25 75,900.00          

รวม 11 โครงการ



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

90 ออกแบบและพัฒนากระบวนการสลายโลหะ 385,500.00         # # # #
ประสานโคบอลต�ออกจากซีเมนต�ทังสเตนคาร�ไบด� นายสหรัตน� วงษ�ศรีษะ 50 192,750.00         
ด�วยระบบไฮโดรเทอร�มอลทรีตเม�นต� นายสุรเชษฐ� เดชฟุEง 25 96,375.00          

นายสิงแก�ว ปnอกเทิ่ง 25 96,375.00          
91 การเปรียบเทียบวัสดุที่ใช�ทําแม�พิมพ�ฉีดที่ทําจาก นายประสงค� ก�านแก�ว 100 291,100.00         # # # #

อลูมิเนียมเกรด 7075 กับเหล็ก P 20
92 ศึกษาความเปQนไปได�การนําแท�งอ�างอิงทางความ 174,900.00         # # # #

แข็งในหน�วยร็อคเวลล� สเกลบี กลับมาใช�ใหม� นายสุทธิพงษ� จํารูญรัตน� 50 87,450.00          
นายประสิทธิ์ แพงเพชร 50 87,450.00          

93 ตัวแบบการพยากรณ�ความต�องการ # 105,000.00      # # #
เหล็กกล�าภายใต�ความไม�แน�นอนโดยวิธีเบย� นางสาววัชรินทร� แสงมา 40 42,000.00       

นายพิษณุ  ทองขาว 30 31,500.00       
นางสาวอรศิริ  จันทร�เมือง 30 31,500.00       

94 การวิจัยป@ญหาในงานหล�อและการพัฒนาแนว ผศ.ปริศนา บุญศิกดิ์ 100 # 131,500.00      # # #
ทางแก�ไขป@ญหาในงานหล�อเครื่องประดับสมัยใหม�

1,155,100.00     236,500.00     ; ; ;
2,390,500.00     1,436,500.00  281,500.00     ; 394,666.00     

รวม 6 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

คณะศิลปศาสตร�
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี

95

ยกระดับการแปลงยุทธศาสตร�ไปสู�การปฏิบัติกิจกรรมการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษย�

 
ดร.พงศ�รัชต�ธวัช  วิวังสู
นางสาวอรจิรา  ธรรมไชยางกูร

 
50
50

 35,000.00
17,500.00
17,500.00

; ; ; ; 35,000.00       
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�

96 กลไกสนับสนุนการเข�าร�วมกิจกรรมเพื่อสังคมของ 100,000.00         # # # #
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร นายวิรัช  รักษาสกุล 30 30,000.00          

นางระวิวรรณ  ธรณี 30 30,000.00          
ผศ.ดร.ชญานนท�  กุณฑลบุตร 25 25,000.00          
ผศ.กรรณิการ�  ม�วงชู 15 15,000.00          

97 แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมของ ผศ.อํานาจ  เอี่ยมสําอางค� 100 270,000.00         # # # #
ชุมชนภูมินาม จังหวัดเพชรบุรี ตามเส�นทางใน
นิราศเมืองเพชร

รวม 1 โครงการ



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

98 การสร�างนวัตกรรมและเว็บไซต�เพื่อเสริมสร�าง 401,200.00         # # # #
ความปรองดองสมานฉันท�ของประชาชนไทยใน ผศ.เกษสุนีย� บํารุงจิตร 55 220,660.00         
จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก ผศ.สุกัญญา แสงเดือน* 15 60,180.00          

นายวิโชติ วิเวกอรุณ* 10 40,120.00          
นายอภิรัฐร� รอดเกิด* 10 40,120.00          
นายชูวิทย� สินธุไพฑูรย� 10 40,120.00          

99 การศึกษาความต�องการการจัดกิจกรรมการ # 200,000.00      # # #
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของผู�สูงอายุใน นางสาวฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ อยุธยา 50 100,000.00      
กรุงเทพมหานคร ดร.พรพิไล  เติมสินสวัสดิ์ 50 100,000.00      

100 การประเมินศักยภาพโครงการที่ได�รับรางวัลจาก # 154,000.00      # # #
การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ นางสาวใบเฟ[ร�น  วงษ�บัวงาม 70 107,800.00      
พอเพียงภาคการเกษตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล นางสาวมุขสุดา  พูลสวัสดิ์* 30 46,200.00       

101 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนนางเลิ้งเปQนแหล�ง นายวิบูลย�  หวังรวยนาม 100 # # 18,000.00        # #
ท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

102 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ�ของนักศึกษา # # 19,000.00        # #
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ผศ.สุวิมล  จุลวานิช 50 9,500.00         
ราชมงคลพระนคร ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิขัย 50 9,500.00         

103 รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา # # 19,000.00        # #
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ดร.อรุณี  อรุณเรือง 50 9,500.00         
ราชมงคลพระนคร ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท� 25 4,750.00         

ผศ.วีนา  สงวนพงษ� 25 4,750.00         
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104 ป@ญหาการจัดการแข�งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร� # # 18,000.00        # #
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายวิรัช  รักษาสกุล 40 7,200.00         

นายอนิรุธ  เทียบคุณ 30 5,400.00         
ผศ.อภิชัย  มุกสิกทอง 30 5,400.00         

105 การสร�างรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาของ # # 17,000.00        # #
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ผศ.ดร.เกษสุนีย�  บํารุงจิตต� 25 4,250.00         
ราชมงคลพระนครเพื่อเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ� 25 4,250.00         
 ปW พ.ศ. 2558 นายป[ยะชาติ  สิทธิ์วิภูศิริ 25 4,250.00         

นายทินกร  จันทร�กระจ�าง 25 4,250.00         
106 ป@จจัยที่ส�งผลต�อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน # # 19,000.00        # #

ของบุคลากร ในคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัย ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ� 25 4,750.00         
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ดร.เกษสุนีย�  บํารุงจิตต� 25 4,750.00         

ผศ.จิรภัทร  ตันติทวีกุล 25 4,750.00         
ผศ.ผ�องพรรณ  จันทร�กระจ�าง 25 4,750.00         

107 การออกแบบเนื้อหาบทเรียนและการสร�างสื่อ ผศ.ว�าที่ รต.วัชระ โพธิสรณ� 100 # # 18,000.00        # #
การสอนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สําหรับวิชาเขียนภาษาอังกฤษ

108 การจัดธุรกิจท�องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา # # 18,000.00        # #
ตลาดน้ํามหานคร   กรุงเทพมหานคร นางสาวธันย�นิชา  เลิศนรเศรษฐ� 50 9,000.00         

ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสดิ์ 25 4,500.00         
นายจักรชัย  ยิ้มงาม 25 4,500.00         
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109 ป@ญหา อุปสรรค ที่มีต�อการเรียนรู�ของนักศึกษาสาขา # # 18,000.00        # #
การโรงแรมคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัย นายพัลลพ  หามะลิ 50 9,000.00         
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวหทัยรัตน�  ป@ทมาวิวัฒน� 25 4,500.00         

นางกรรณิการ�  บูรพาพิชิตภัย 25 4,500.00         
110 รูปแบบการเรียนที่มีความสุขของนักศึกษา # # 17,000.00        # #

คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางปทิตตา  ผุดผ�อง 25 4,250.00         
ราชมงคลพระนคร นางระวิวรรณ  ธรณี 25 4,250.00         

ผศ.ภันรัชสา  จารุจินดา 25 4,250.00         
นางสาวอังคณา  แวซอเหาะ 25 4,250.00         

111 ศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมตัวสู�โลกแห�งอาชีพ # # 19,000.00        # #
เพื่อเพิ่มความพร�อมในการสมัครงานของนักศึกษา นายนเรศ  กันธะวงษ� 50 9,500.00         
ชั้นปWที่ 3 คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางสาวอรจิรา ธรรมไชยางกูร 25 4,750.00         
ราชมงคลพระนคร นายประยุทธ  เทียมสุช 25 4,750.00         

112 คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของนักศึกษา ผศ. ทรงสิริ วิชิรานนท� 100 # # # 40,000.00     #
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

771,200.00        354,000.00     200,000.00     40,000.00    ;
771,200.00        354,000.00     200,000.00     40,000.00    35,000.00       

รวม 17 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการองค�ความรู�ทางสิ่งทอในการพัฒนาและ
อนุรักษ�ภูมิป@ญญาชุมชน กรณีศึกษา
ผ�าทอกะเหรี่ยง

113 การพัฒนาหม�อนึ่งแรงดันสูงเพื่อการสกัดสีและ 411,800.00         # # # #
ย�อมสีธรรมชาติ ดร.กาญจนา  ลือพงษ� 50 205,900.00         

นายพยูร  เสนทองแก�ว* 25 102,950.00         
นายภัทราวุธ  ภัทระธนกุลชัย* 25 102,950.00         

114 การพัฒนาและแปรรูปเครื่องแต�งกายและ 331,900.00         # # # #
ส�วนประกอบการแต�งกายจากผ�าทอกะเหรี่ยง นางกัญoุมา ญาณวิโรจน� 40 132,760.00         

ดร.กาญจนา  ลือพงษ� 25 82,975.00          
ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ� 25 82,975.00          
นางสาวฐิติมา  พุทธบูชา 10 33,190.00          

115 การควบคุมการย�อมสีธรรมชาติและ # 225,000.00      # # #
พัฒนาประยุกต�กับลายทอกะเหรี่ยง นางกัญoุมา ญาณวิโรจน� 40 90,000.00       

ดร.กาญจนา  ลือพงษ� 40 90,000.00       
นางสาวนุชดาว  เตะสมุทร 20 45,000.00       
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116 การพัฒนาผลิตภัณฑ�จากผ�าขาวม�าโดยใช�แนวคิด 411,800.00         # # # #
ภูมิป@ญญาท�องถิ่นกับแนวคิดการออกแบบแฟชั่น นางสาวจรัสพิมพ�  วังเย็น 50 205,900.00         
เพื่อพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ�ชุมชน นายธวัชชัย  แสงน้ําเพชร 30 123,540.00         
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผศ.อาภาพรรณ  ยุเหล็ก 10 41,180.00          

นางพจนา  นูมหันต� 10 41,180.00          
117 การพัฒนาผลิตภัณฑ�สิ่งทอจากเส�นใยตะไคร� 291,800.00         # # # #

ผศ.เสาวนีย�  อารีจงเจริญ 50 145,900.00         
นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ� 20 58,360.00          
ผศ.สาคร  ชลสาคร 15 43,770.00          
ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์ 15 43,770.00          

118 พัฒนาภูมิป@ญญาเสื้อผ�าชนกลุ�มน�อยไทย#จีน # 400,000.00      # # #
เพื่อสู�ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาชาวไททรงดํา ผศ.วาสนา  ช�างม�วง 50 200,000.00      
 กับชาวจ�วงกวางสี (โครงการต�อเนื่อง2556#2557) นางพจนา  นูมหันต� 20 80,000.00       

ผศ.อุษา ตั้งธรรม 20 80,000.00       
ผศ.สุรีย� สุทธิสังข� 10 40,000.00       

119 การพัฒนาสารกั้นสีจากแปEงที่ได�จากหัวบอนเพื่อ # 400,000.00      # # #
ใช�ในการพิมพ�ย�อมผ�าแบบรีซิสต� ผศ.จรูญ  คล�ายจ�อย 60 240,000.00      

ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์ 40 160,000.00      
120 การศึกษาลวดลวยผ�าทอโบราณของชนชาติลาวครั่ง # # 46,000.00        # #

บ�านโคกหม�อ จังหวัดอุทัยธานี ผศ.เสาวนีย�  อารีจงเจริญ 50 23,000.00        
นางมธุรส  เวียงสีมา 50 23,000.00        
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121 การออกแบบและพัฒนาเสื้อผ�าจากผ�าทอ # # 46,000.00        # #
พื้นเมืองไทยทรงดํา อําเภอเขาย�อย จังหวัดเพชรบุรี นางสาวฐิติมา  พุทธบูชา 60 27,600.00        

นางสาวจรัสพิมพ�  วังเย็น 40 18,400.00        
122 การพิมพ�สีธรรมชาติจากเปลือกลูกจากแห�ง # # 46,000.00        # #

ดร.กาญจนา  ลือพงษ� 25 11,500.00        
ดร.ไพรัตน�  ปุญญาเจริญนนท� 25 11,500.00        
นายจําลอง  สาริกานนท� 25 11,500.00        
นางสาวนุชดาว  เตะสมุทร 25 11,500.00        

123 การออกแบบลวดลายผ�าทอแบบร�วมสมัยเพื่อการ # # 46,000.00        # #
ประยุกต�ใช�กับผลิตภัณฑ�เคหะสิ่งทอ ชุมชนทอผ�า นายทวีศักดิ์  สาสงเคราะห� 50 23,000.00        
วัดไผ�หูช�าง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นางกัญoุมา  ญาณวิโรจน� 25 11,500.00        

ผศ.จรูญ  คล�ายจ�อย 25 11,500.00        
124 การศึกษารูปแบบการรับอิทธิพลทางแฟชั่นจาก นายก�องเกียรติ  มหาอินทร� 100 # # 20,000.00        # #

ประเทศเกาหลี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

125 การออกแบบเครื่องแต�งกายบุรุษ สตรี โดยใช� นายกฤษดา  รัตนางกูร 100 # # 46,000.00        # #
ผ�ากาบบัวเอกลักษณ�หัตถกรรมสิ่งทอพื้นถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธานี
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126 การพัฒนาผ�าทอพื้นเมืองด�วยเทคนิคการพิมพ�เส�นด�าย
ยืนแบบ Silk Screen เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�สิ่ง
ทอสู�วิสาหกิจชุมชน (OTOP)

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ 100 690,000.00      

1,447,300.00     1,025,000.00  250,000.00     ; 690,000.00     
คณะสถาปGตยกรรมศาสตร�และการออกแบบ
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี

127 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ�ช�วยฝHกคลานเพื่อฝHก 261,000.00         # # # #
พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กที่มี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ� 70 182,700.00         
ความบกพร�องทางร�างกายและสุขภาพ นายธานี  สุคนธะชาติ 10 26,100.00          

รอ.สิปปวิชญ� กําบัง* 10 26,100.00          
นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ 10 26,100.00          

128 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ�จากกระบวนการ # 280,000.00      # # #
ผลิตของตกแต�งบ�านจากวัชพืชเถาวัลย�และต�น นายกรณ�พงศ�  ทองศรี 70 196,000.00      
ไมยราบยักษ� กลุ�มหมู�บ�านแปรรูปเพื่อการผลิต นายสันติ  กมลนรากิจ 10 28,000.00       
บ�านหนองคีม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นายทินวงษ�  รักอิสสระกุล 10 28,000.00       

นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ� 10 28,000.00       
129 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ�จากกระบวนการ # 280,000.00      # # #

ผลิตของตกแต�งเพื่อลดกลิ่นอับชื้นภายในบ�านจาก นายกรณ�พงศ�  ทองศรี 70 196,000.00      
ผงถ�านไม�กลุ�มวิสาหกิจชุมชนเขาสารภี นายสันติ  กมลนรากิจ 10 28,000.00       
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว นางสาวศรีสุดา  ภู�แย�ม 10 28,000.00       

นายธานี  สุคนธะชาติ 10 28,000.00       

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

130 การศึกษาและออกแบบศูนย�บริการและจุดพัก # 296,000.00      # # #
จักรยานนักท�องเที่ยวตามเส�นทางประวัติศาสตร� นายสันติ  กมลนรากิจ 60 177,600.00      
กรุงธนบุรีเพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงศิลปะ นายกรณ�พงศ�  ทองศรี 10 29,600.00       
วัฒนธรรมกรุงธนบุรี นางสาวศรีสุดา  ภู�แย�ม 10 29,600.00       

นายธานี  สุคนธะชาติ 10 29,600.00       
รอ.สิปปวิชญ� กําบัง* 10 29,600.00       

261,000.00        856,000.00     ; ; ;
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�

131 การออกแบบห�องน้ําสําหรับคนพิการทางการเห็น 281,200.00         # # # #
นางสาวศรีสุดา  ภู�แย�ม 60 168,720.00         
นายธรรม  จตุนาม* 20 56,240.00          
นางสาวธัญญธร อินทร�ท�าฉาง 20 56,240.00          

132 การผลิตกระดาษสาจากกากพลังงานมูลช�างกับ 281,200.00         # # # #
ผลได�ทางเศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศ นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ 70 196,840.00         
กรณีศึกษาการเปรียบเทียบกระดาษมูลช�างโดย นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ� 15 42,180.00          
ใช�กระดาษสาและกระดาษจากสับปะรด นางสาวดรุณรัตน� พิกุลทอง 15 42,180.00          

133 ป@จจัยที่ส�งผลต�อแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ� 140,000.00         # # # #
อย�างเปQนสากล นายทินวงษ�  รักอิสสระกุล 80 112,000.00         
อย�างเปQนสากล นางสาวมัณฑนา  ทองสุพล 20 28,000.00          

รวม 4 โครงการ



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

134 การศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทนไม�จากเส�นใย 288,000.00         # # # #
พืชมะละกอเพื่อสร�างผลิตภัณฑ�ของตกแต�งภาย นายชูเกียรติ  อนันต�เวทยานนท� 70 201,600.00         
ในบ�าน นายสาธิต  เหล�าวัฒนพงษ� 15 43,200.00          

นางมัทธี ปราโมทย�เมือง 15 43,200.00          
135 การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ�เขียนผ�าบาติก 281,200.00         # # # #

ลายเขียนสําหรับผู�ต�องขังเรือนจําพิเศษธนบุรี นายพีรัฐ ลิมปาภรณ� 70 196,840.00         
นางมัทธี ปราโมทย�เมือง 15 42,180.00          
นายชูเกียรติ  อนันต�เวทยานนท� 15 42,180.00          

136 การศึกษาป@จจัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ�ที่ก�อ 261,000.00         # # # #
ให�เกิดสภาพแวดล�อมที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาการใช�สี นางสาวกิ่งกาญจน�  พิจักขณา 60 156,600.00         
และวัสดุบรรจุภัณฑ�ที่สื่อถึงประโยชน�ใช�สอยเพื่อ นางสาวมานิตย�  แก�ววงษ�ศิริ 25 65,250.00          
การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม นายนพพร  สกุลยืนยงสุข 15 39,150.00          

137 การศึกษาและพัฒนาแผ�นวีเนียร�จากขี้เลื่อย 225,000.00         # # # #
ไม�เพื่อการตกแต�งเครื่องเรือนในที่พักอาศัย นายสาธิต  เหล�าวัฒนพงษ� 50 112,500.00         

นางสาวดรุณรัตน� พิกุลทอง 25 56,250.00          
นายนพพร  สกุลยืนยงสุข 25 56,250.00          

138 การศึกษาวิเคราะห�รูปแบบเครื่องจักสานสู�การ 281,200.00         # # # #
สร�างสรรค�เปQนงานประติมากรรมตกแต�งบ�านโดย นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ� 70 196,840.00         
ใช�ประโยชน�จากกากกาแฟเหลือทิ้ง นางสาวธัญญธร อินทร�ท�าฉาง 10 28,120.00          

นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ 10 28,120.00          
นายสันติ กมลนรากิจ 10 28,120.00          



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

139 การศึกษาและพัฒนาหนังสือภาพการ�ตูนอ�านเพิ่ม # 252,000.00      # # #
เติมสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร�องทางการ นายศรัณยู สว�างเมฆ 70 176,400.00      
ได�ยินระดับชั้นมัธยมศึกษา รอ.สิปปวิชญ� กําบัง* 15 37,800.00       

นายชูเกียรติ  อนันต�เวทยานนท� 15 37,800.00       
140 การทดสอบระบบการพิมพ�พื้นนูนบนกระดาษ # 288,000.00      # # #

หัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลค�าและการใช�งานด�านบรรจุภัณฑ� นายธานี  สุคนธะชาติ 70 201,600.00      
นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ� 15 43,200.00       
นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ 15 43,200.00       

141 ป@จจัยทางสภาพแวดล�อมทางกายภาพที่ส�งผลต�อ นายสุพจน� พรหมพยัคฆ� 100 # # # 30,000.00     #
ความเปQนสถานที่ ความรู�สึกปลอดภัย และคุณภาพชีวิต 
กรณีศึกษา : กลุ�มอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

2,038,800.00     540,000.00     ; 30,000.00    ;
2,299,800.00     1,396,000.00  ; 30,000.00    ;

รวม 11 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี

142 การสร�างมูลค�าเพิ่มน้ําตาลมะพร�าวของชุมชน # 270,000.00      # ; ;
จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อใช�ประโยชน�เชิงพาณิชย� ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 50 135,000.00      
โครงการต�อเนื่อง 2 ปWงบประมาณ 2555#2556 ดร.วรลักษณ�  ป@ญญาธิติพงศ� 35 94,500.00       

นางสาวอินท�ธีมา หิรัญอัครวงศ� 15 40,500.00       
143 การพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารจากส�วนเหลือใช�และ 371,800.00         # # ; ;

ส�วนบกพร�องจากการปลูกของต�นและผลเผือกหอม ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 40 148,720.00         
ชุมชนอําเภอบ�านหมอจังหวัดสระบุรี นายสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง * 25 92,950.00          
เพื่อประโยชน�เชิงพาณิชย� นายเจตนิพัทธ�  บุณยสวัสดิ์ 25 92,950.00          
โครงการใหม�ต�อเนื่อง 2 ปWงบประมาณ 2556#2557 นางสาวอินท�ธีมา หิรัญอัครวงค� 10 37,180.00          

144 การพัฒนาผลิตภัณฑ�ขนมป@งจากเนื้อลูกตาลสุก 291,800.00         # # ; #
เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 50 145,900.00         
โครงการใหม�ต�อเนื่อง 2 ปWงบประมาณ 2556#2557 ดร.วรลักษณ�  ป@ญญาธิติพงศ� 50 145,900.00         

145 การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย # # 50,000.00        ; #
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปWงบประมาณ ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 35 17,500.00        
 พ.ศ. 2552 # 2554 นางกัญญาณัฐ  พ�วงแสง 35 17,500.00        

นางสาวชนิดา  ประจักษ�จิตร 15 7,500.00         
นางสาวพัชรนันท�  ยังวรวิเชียร 15 7,500.00         



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

146 กลยุทธ�การพัฒนาการบริหารจัดการตลาดน้ํา # # 70,000.00        ; #
อย�างยั่งยืน ผศ.พัชรินทร�พร  ภู�อภิสิทธิ์ 30 21,000.00        

ผศ.ระจิตรา  ศุภดิลกลักษณ� 25 17,500.00        
นางอนงค�  ไต�วัลย� 25 17,500.00        
นางสาววัชราภรณ�  ชัยวรรณ 25 17,500.00        

147 อุปกรณ�ตรวจจับกระแสไฟฟEารั่วด�วยไฟฟEา # # 40,000.00        ; #
กระแสตรงแรงดันไฟฟEาต่ํา ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุEง 40 16,000.00        

นายอดิศักดิ์ วิริยกรรม 35 14,000.00        
นายอดุลย�รัตน�  เรืองศรี 25 10,000.00        

148 การพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารจากเผือกที่มีลักษณะเด�น # # # ; 430,000.00      
เฉพาะชุมชนในอําเภอบ�านหมอ จังหวัดสระบุรี ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 50 215,000.00      

ดร.วรลักษณ�  ป@ญญาธิติพงศ� 35 150,500.00      
น.ส.อินท�ธีมา หิรัญอัครวงศ� 15 64,500.00       

149 ตํารับอาหารไทยออนไลน�เพื่อเสริมสร�างสมรรถนะการเรียนรู� 752,911.00      

ผ.ศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 
ดร.วรลักษณ�  ป@ญญาธิติพงศ�
ดร.กันต�กนิษฐ�  ขวัญพฤกษ� 
นายสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง *

50
20
20
10

 376,455.50
150,582.20
150,582.20
75,291.10

663,600.00        270,000.00     160,000.00     ; 1,182,911.00  รวม 8 โครงการ



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�
150 ระบบบริหารงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย # # # 50,000.00     #

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม 25 12,500.00     
ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล 25 12,500.00     
นางสาวรุจิรา จันทร�สุวรรณ 25 12,500.00     
นายปาโมกข� รัตนตรัยาภิบาล 25 12,500.00     

; ; ; 50,000.00    ;
663,600.00        270,000.00     160,000.00     50,000.00    1,182,911.00  

สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�

151 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต�อศักยภาพ นางรวินันท� การะเกษ 100 # # # 30,000.00     #
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

; ; ; 30,000.00    ;
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�

152 ป@จจัยที่มีผลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา # # # 40,000.00     #
ที่ใช�ระบบ อีเลิร�นนิงเติมเต็มการเรียน มหาวิทยาลัย นางสาวสุวลี บัวสุวรรณ� 45 18,000.00     
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวพัฒนาพร ดอกไม� 30 12,000.00     

นางสาวป@ญญาพร แสงสมพร 25 10,000.00     

รวม 1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ



รายได� รายได� รายได�
มหาวิทยาลัย หน�วยงาน (วิจัยสถาบัน)

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ที่

ชื่อข�อเสนอการวิจัย คณะผู�วิจัย
สัดส�วน
 (%)

การจัดสรร งปม.

รายจ�าย ภายนอก

153 ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพการ # # # 40,000.00     #
บริการของห�องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางสายธาร สุเมธอธิคม 60 24,000.00     
ราชมงคลพระนคร โดยใช� LibQUAL+TM นางสาวโสภา ไทยลา 30 12,000.00     

นางบัวระภา กลยนีย� 10 4,000.00       
; ; ; 80,000.00    ;

สํานักประกันคุณภาพ
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�

154 สภาพและป@ญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ # # 35,000.00     
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ� 30 10,500.00     
พระนคร นายอดิศักดิ์   ดีสมุทร 25 8,750.00       

นางสาวเจนจิรา งามมานะ 15 5,250.00       
นางสาววาสนา  สังข�โพธิ์  15 5,250.00       
นางสาวอทัยการณ� จันเสนา 15 5,250.00       

; ; ; 35,000.00    ;
กองศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร�างองค�ความรู�

155 การบูรณาการงานด�านทํานุบํารุงศิลปะและ # # # 35,000.00     #
วัฒนธรรม เข�ากับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง 40 14,000.00     

ผศ.รพีพรรณ  สุฐาป@ญณกุล 35 12,250.00     
ผศ.สุธี จันทรภาขจี 25 8,750.00       

; ; ; 35,000.00    ;
12,997,200.00    6,743,260.00  1,691,500.00   500,000.00   2,837,576.00  

หมายเหตุ : * หมายถึง นักวิจัยของหน�วยงานภายนอก

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ
รวมจํานวนโครงการวิจัยที่รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 155 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ


