
แผนดิน เงินรายได ภายนอก

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ผลลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ การพัฒนาชุดการเรียนรูสําหรับผูขอใบประกอบวิชาชีพครู การศึกษา 280,000       

อ.รุงอรุณ ศรีปาน  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูกับความเปนครู

ผศ.ปราโมทย วีรานุกูล การใชกากมะพราว ตนขาวโพดและเปลือกทุเรียนเปนวัสดุ วิศวกรรมศาสตร 500,000       

อ.จักรวัฒน เรืองแรงสกูล ประกอบชีวภาพทดแทนไมในแผนใยอัดความหนาแนน  และอุตสาหกรรมวิจัย
อ.สัจจะชาญ พรัดมะลิ ปานกลาง

อ.ประชุม คําพุฒ

ผศ.ปราโมทย วีรานุกูล การใชดินขาวผสมกากมะพราว เสนใยจากตนขาวโพด วิศวกรรมศาสตร 500,000       

นส.ผกามาศ ชูสิทธ์ิ และเสนใยจากเปลือกทุเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการปอง  และอุตสาหกรรมวิจัย
อ.สัจจะชาญ พรัดมะลิ กันความรอนและลดนํ้าหนักในผนังคอนกรีตบล็อก

แหลงทุน

โครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปพ.ศ. 2554 

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หนวงาน งานวิจัย สาขาวิชาการ

อ.ประชุม คําพุฒ

ผศ.ปราโมทย วีรานุกูล การพัฒนาวัสดุอาคารจากเหลือท้ิงทางการเกษตร วิศวกรรมศาสตร 228,000       

อ.จักรวัฒน เรืองแรงสกูล เพ่ือการประหยัดพลังงานและลดการถายเทความรอน  และอุตสาหกรรมวิจัย
อ.สัจจะชาญ พรัดมะลิ เขาสูอาคาร

อ.ประชุม คําพุฒ

ดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน สรางชุดฝกหัดระบบการควบคุมงานอุตสาหกรรม สังคมวิทยา  250,000       

อ.ชัชวาล ธนันทา กลุมวิชาพัฒนาสังคม
ดร.สําเริง  รักซอน การวิจัยดานวัสดุปูนฉาบท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร 450,000       

อ.นิโรจน เงินพรหม  และอุตสาหกรรมวิจัย
ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ

ผศ.จักรพันธ  แสงสุวรรณ ศึกษาผลกระทบการเกิดสนิมของเหล็กใน วิศวกรรมศาสตรและ 600,000       

อ.วิศิษ แซลิ้ม จีโอโพลิเมอรคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีใชเปน อุตสาหกรรมวิจัย
โครงสรางในสภาพสิ่งแวดลอมทะเล

ผศ.จักรพันธ  แสงสุวรรณ การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการเกิดสนิมของ วิศวกรรมศาสตรและ 500,000       

อ.ศุภชัย หอวิมานพร เหล็กเสริมในคอนกรีตโดยใชหลักการ อุตสาหกรรมวิจัยอ.ศุภชัย หอวิมานพร เหล็กเสริมในคอนกรีตโดยใชหลักการ อุตสาหกรรมวิจัย
ความตานทานโพลาไลทเซช่ันเชิงเสน

อ.กฤษณ   เจ็ดวรรณะ ลักษณะการชนและปจจัยท่ีเก่ียวของกับอุบัติเหตุ วิศวกรรมศาสตรและ 215,700       

อ.ศุภชัย หอวิมานพร ของรถโดยสารประจําทางขนาดใหญระหวางจังหวัด อุตสาหกรรมวิจัย
รศ.ดร.ธวัชชัย เหลาศิริหงษทอง ประเภทรุนแรง

ผศ.ดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน สรางชุดฝกหัดการวัดละเอียดในงานอุตสาหกรรม  การศึกษา 43,000

รวม 10 โครงการ 3,523,700    43,000

ผลลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผนทาง เศรษฐศาสตร 350,000       

การเงินเฉพาะรายบุคคล

ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธ ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา การศึกษา 40,000

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

อ.นิโรจน  เงินพรหม ศึกษาความสามารถรับกําลังของอิฐดินดิบลูกรัง  วิศวกรรมศาสตร 30,000

อ.นิโรจน  เงินพรหม ศึกษาสีผิวอิฐดินดิบลูกรังดวยวัสดุธรรมชาติ  และอุตสาหกรรมวิจัย 25,000อ.นิโรจน  เงินพรหม ศึกษาสีผิวอิฐดินดิบลูกรังดวยวัสดุธรรมชาติ  และอุตสาหกรรมวิจัย 25,000

ผศ.จักรพันธ  แสงสุวรรณ ศึกษาผลกระทบการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต วิศวกรรมศาสตร 50,400

โครงสรางท่ีอยูในสภาพสิ่งแวดลอมทะเล  และอุตสาหกรรมวิจัย
นางสาวผกามาศ ชูสิทธ์ิ การผลิตฝาเพดาน T-Bar ทําจากสวนโคนของลําตนสบูดํา วิศวกรรมศาสตร 429,286     

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล และอุตสาหกรรมวิจัย
อ.นิโรจน เงินพรหม

อ.ภานุเดช ขัดเงางาม



แผนดิน เงินรายได ภายนอก

แหลงทุน

โครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปพ.ศ. 2554 

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หนวงาน งานวิจัย สาขาวิชาการ

ผศ.ขจรศักดิ์ ศิริมัย การพัฒนาระบบสมรรถนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สาขาบริหาร 800,000      

นางสาวสมจิตต มหัธนันท พระนคร

รวม 6 โครงการ        350,000 945,400      429,286

รวมท้ังสิ้น 16 โครงการ     3,873,700 988,400      429,286

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

ผลลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

ผศ.บุษรา สรอยระยา การพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมจากเสนใยกลวย เกษตรและชีววิทยา 250,000       

อ.ชมพูนุช เผื่อนพิภพ สําหรับบรรจุผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป

อ.ดวงกมล ตั้งสถิตพร

อ.อัชชา ศิริพันธุ

อ.ประพาฬภรณ ธีรมงคล

อ.ชมภูนุช  เผื่อนพิภพ การพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เกษตรและชีววิทยา 400,000       อ.ชมภูนุช  เผื่อนพิภพ การพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เกษตรและชีววิทยา 400,000       

ผศ.ชญาภัทร ก่ีอาริโย ในการผลิตอาหารจากกลวย

อ.เกศรินทร เพ็ชรรัตน

อ.นพร สกุลยืนยงสุข

อ.ดวงกมล ตั้งสถิตพร

อ.เกศรินทร เพ็ชรรัตน การประยุกตใชขาวกลองงอกในผลิตภัณฑขนมหวาน เกษตรและชีววิทยา 200,000       

ผศ.ชญาภัทร ก่ีอาริโย

อ.วรลักษณ ปญญาธิติพงศ

อ.ดวงรัตน แชตั้ง

อ.นพพร สกุลยืนยง

รองศาสตราจารย ดวงสุดา เตโชติรส การพัฒนาผลิตภัณฑจากขมิ้นเพ่ือวิสหกิจชุมชนหมูบานแกงประลอม เกษตรศาสตร 400,000     

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ อําเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี และชีววิทยา
อ.ธานี สุคนธะชาติ 

อ.สารสิทธ์ิ บุพพานนท 

อ.ณัฐพงศ พันธุนะ อ.ณัฐพงศ พันธุนะ 

อ.สิริรัตน พานิช 

รวม 4  โครงการ 850,000       400,000     

ผลลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ผศ.ชญาภัทร  สุทธิมิตร คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะ การศึกษา

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:HEd)

อ.กฤตพร  ชูเสง คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน การศึกษา 15,000

อ.สุวดี  ประดับ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสาขาวิชา

ผศ.พรรณณี วิศิษฎวงศกร ออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย

ผศ.ศิราภรณ  ชวเลขยางกูร

อ.อัจฉราวรรณ ณ สงขลา คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชา การศึกษา 15,000

ผศ.ลักขณา  จาตกานนท เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ันตาม

อ.สรรษนีย  เต็มเปยม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

อ.สาวณัฐชยา  เปยแกว

อ.ไตรถิกา  พิชิตเดช

อ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน การศึกษา 25,000อ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน การศึกษา 25,000

อ.วไลยภรณ สุทธา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:HEd) ของ

ผศ.พจนีย  บุญนา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ผศ.อภิญญา  มานะโรจน

ผศ.สุนีย  สหัสโพธ์ิ

อ.ชวลิต อุปฐาก

อ.ปรัศนี  ทับใบแยม



แผนดิน เงินรายได ภายนอก

แหลงทุน

โครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปพ.ศ. 2554 

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หนวงาน งานวิจัย สาขาวิชาการ

อ.ฉวีวรรณ  แจงกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน การศึกษา 15,000

ผศ.วรรณภา  หวังนพพานโต คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:HEd) ของสาขาวิชา

นายณนนท  แดงสังวาลย อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ

นายพิพัฒนกมล  ชนะสิทธ์ิ

อ.เกศรินทร เพ็ชรรัตน คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน การศึกษา 15,000

ผศ.ชญาภัทร ก่ีอาริโย คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสาขาวิชา

นายนพพร สกุลยืนยงสุข วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

ผศ.ดวงแข สุขโข

อ.ดวงกมล ตั้งสถิตพร

อ.ดวงรัตน แชตั้ง

ผศ. อภิรัติ โสพศ คุณลักษณะของบัญฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษา 15,000

อ.ปยะธิดา สีหะวัฒนกุล ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจอ.ปยะธิดา สีหะวัฒนกุล ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ผศ. พเยาว ดีใจ คหกรรมศาสตร

ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ

อ.นิอร ดาวเจริญพร

ผศ.เสาวลักษณ  คงคาฉุยฉาย การศึกษารูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร การศึกษา 10,000

ผศ.มานิตย  แกววงษศิริ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ศรัทธา  แขงเพ็ญแข เจตคติตอการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม การศึกษา 10,000

ผศ.จุฑาทิพ  รัตนะนราพันธ เสื้อผาของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ผศ.สุธี  จันทราภาขจี ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ. สุชีรา  ผองใส การศึกษาผลการจัดกิจกรรมในวิชาหลักการทางศิลปะ ปรัชญา 8,000

อ.ปยะธิดา สีหะวัฒนกุล ท่ีมีตอการรับรูเชิงสุนทรียของนักศึกษาใน

อ.สุกัญญา  จันทกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

อ.รุงฤทัย รําพึงจิต เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ลักขณา จาตกานนท การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา 45,000        

อ.ดวงรัตน แซตั้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

อ.เนนิสา ไชยปุระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอ.เนนิสา ไชยปุระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน

รวม 1 แผนงาน 4โครงการ 173,000      

รวมท้ังสิ้น  1 แผนงาน 8 โครงการ        850,000 173,000      400,000     

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

นายอรรถการ สัตยพาณิชย รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวระดับชาติท่ีสนับสนุน เศรษฐศาสตร 150,000       

อ.ดริยางค คมคํา ยุทธศาสตรการทองเท่ียวของประเทศในทรรศนะ

ของผูบริหารธุรกิจสื่อสารการตลาดและผูบริหารสมาคม/

ชมรมธุรกิจการทองเท่ียว

ผศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ความตระหนัก ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตอปญหาสภาวะ เศรษฐศาสตร 250,000       

อ.ฉันทนา ปาปดถา โลกรอนของประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผศ.สุคี  ศิริวงศพากร การศึกษาความสัมพันธเก่ียวกับความรับรู ทัศนคติ กับการเขารวม เศรษฐศาสตร 50,000

กิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.พงศกฤษฏิ์  พละเลิศ บทบาทการใชสื่อพ้ืนบานในการสงเสริมการทองเท่ียวของ สังคมศาสตร 50,000

อ.สามารถ ศรีจํานงค ชุมชนตลาดเกาหอง 

อ.อัญชุลี  วงษบุญงาม การเปดรับขาวสารทางการเมือง ความรู และการมีสวนรวมทางการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000

เมืองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพ และนิเทศศาสตร

มหานคร



แผนดิน เงินรายได ภายนอก

แหลงทุน

โครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปพ.ศ. 2554 

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หนวงาน งานวิจัย สาขาวิชาการ

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุค(Facebook)ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000

อ.สาวิตรี  ชีวะสาธน เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนิเทศศาสตร

อ.ชาญ เดชอัศวนง

อ.ณัฐภณ  สุเมธอธิคม การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเตอรเน็ต สังคมวิทยา 50,000

วิชาการจัดแสงเพ่ืองานออกอากาศระดับช้ันปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.ดุริยางค คมขํา การรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษาท่ีมีผลตอการ สังคมวิทยา 40,000        

อ.อรรถการ สัตยพาณิชย ตัดสินใจเขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวมท้ังสิ้น  7 โครงการ 400,000       290,000

คณะบริหารธุรกิจ

ผลลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

ผศ.มาเรียม  นะมิ การศึกษาความตองการและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ เศรษฐศาสตร 422,000       ผศ.มาเรียม  นะมิ การศึกษาความตองการและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ เศรษฐศาสตร 422,000       

ตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปของชาวมาเลเซีย

ผศ.ลําใย มากเจริญ พฤติกรรมการใชจายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารยคณะ เศรษฐศาสตร 20,000

ผศ.กรวสา จันทวงศวิไล บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ทิพสุดา คมวงศวิวัฒน

ผศ.ภัทรทิพา เพีรยวพาณิชย

ผศ.อมรศิริ ดิสสร

อ.สัจจธรรม สุภาจันทร ความตองการดานรูปแบบและคุณลักษณะของเว็บบอรดบน เทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000

เครือขายอินเตอรของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร และนิเทศศาสตร

ผศ.ฐิตินันท พงษคะเชนทร การศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดยอม บริหารธุรกิจ 20,000

อ.เนตรนภา ปนเงิน ในเขตจังหวัดราชบุรี

ผศ. พีรญา  เชตุพงษ ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา 20,000

ผศ.เจิมสิริ  ศิริวงศพากร ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.วาท่ี ร.ต.สมนึก  แกววิไล

ผศ.สิริรัตน วงษสําราญ

นายศุภสิทธ์ิ เรงมีศรีสุข

อ.จิรพร มหาอินทร การศึกษาการดําเนินงานและการสงเสริมศักยภาพของวิสาหกิจ สังคมวิทยา 20,000

อ.ฐิตินันท พงษคะเชนทร ชุมชน กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑผาและเครื่อง

ผศ.อรุณี พึงวัฒนานุกูล แตงกาย จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ขวัญฤทัย วงศคําแหงหาญ

ผศ. ธานี  คงเพ็ชร ผลกระทบของกลุมยุทธการตลาดแบบปากตอปากท่ีมีตอความ เศรษฐศาสตร 20,000

สําเร็จของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

อ.ศรีสุดา อยูแยมศรี การเกิดข้ึนและการดํารงอยูของธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร 20,000

ผศ.มาเรียม นะมิ 

ผศ.ทัศนีย โพธิสรณ

อ.มนัส บุญวงศ

อ.พัทรียา  เห็นกลาง ปจจัยในการพิจารณาใชผลงานของผูตรวจสอบภายในโดยผูสอบบัญชี เศรษฐศาสตร 20,000

รับอนุญาต

อ.บุญธรรม พรเจริญ แนวโนมความตองการและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกรับ เศรษฐศาสตร 20,000อ.บุญธรรม พรเจริญ แนวโนมความตองการและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกรับ เศรษฐศาสตร 20,000

อ.พัทรียา  เห็นกลาง บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจศูนยพณิชยการพระนครเขาทํางาน

ของธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล

ผศ.สมสวน เตชะพะโลกุล การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชรูปแบบ เศษฐศาสตร 20,000

 (P) SPC2PAS Model ในวิชาการเงินธุรกิจสําหรับนักศึกษา

บริหารธุรกิจ



แผนดิน เงินรายได ภายนอก

แหลงทุน
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ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หนวงาน งานวิจัย สาขาวิชาการ

อ.สนทยา เขมวิรัตน ทัศนคติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการเงินธุรกิจ ของ การศึกษา 20,000

ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครท่ีผานการเรียนแบบรวมมือ

ผศ.ดร.มาเรียม นะมิ การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือเช่ือมโยงเครือขายโวอุปทานอาหารฮาลาล เศษฐศาสตร 580,000     

ดร.อัมพล ชูสนุก ประเภทเน้ือสัตวและอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย

สูภูมิภาคอาเซียน

อ.สนทยา เขมวิรัตน การพัฒนาการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ การศึกษา 45,000

ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย

อ.สมใจ ฉินธนะปทุมพร

อ.เดือนรุง ชวยเรือง

422,000       265,000 580,000     

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวม 14 โครงการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

ดร.ไพศาล การถลาง การหมักเปลือกทุเรียนแบบก่ึงแหงเพ่ือผลิตไบโอเอทานอล สาขาเกษตรและชีววิทยา 350,000       

นางสาว กนกอร สุดโต

รวม 1 โครงการ 350,000       

ผลลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

อ.สิริรัตน พานิช การพัฒนาวิธีใหมในการวิเคราะหเมลามีน สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 135,000       

อ.วรวิทย  จันทรสุวรรณ โดยวิธีสเปกโทโฟโตเมทรี กลุมวิชาเคมีวิเคราะห
อ.สิริรัตน พานิช การพัฒนาวิธีใหมในการตรวจสอบความสามารถในการตาน สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 100,000       

อนุมูลอิสระโดยรวมและการประยุกตใชในสมุนไพรไทย กลุมเภสัชเคมี
อ.เพ็ชรรัตน   เวฬุคามกุล เปรียบเทียบการพัฒนาการของดอก สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 450,000       

ดร.ลออ อัมพรพรรดิ์ Hydrobryum loeicum, Hy. tardhuangense  และ กลุมวิชาทรัพยากรพืช
Hanseniella heterphylla ของพืชวงศ Podostemaceae

ผศ.สลักจิต พุกจรูญ การศึกษามลพิษทางเสียงเชิงกายภาพท่ีเกิดจากยานพาหนะ วิทยาศาสตรกายภาพ 25,000

อ.พลกฤษณ คุมกล่ํา กรณีศึกษาสี่แยกวงศสวาง และสี่แยกสะพานพระราม 7 และคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรกายภาพอ.พลกฤษณ คุมกล่ํา การศึกษาการไหลผานของไหลผานชองสี่เหลี่ยมโดยใชวิธี วิทยาศาสตรกายภาพ 15,000

ผศ.สลักจิต พุกจรูญ โครงการผลึกของโบลมันต และคณิตศาสตร
อ.สยาม ลางคุลเสน การประเมินหลักสูตรรายวิชาการวิเคราะหธุรกิจเชิงสถิติ สาขาการศึกษา 25,000

ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ (05 - 110 - 211 หรือ 02 - 311 - 113) คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สาขาเศรษฐศาสตร 20,000

ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ราชมงคลพระนคร กลุมวิชาบริหารธุรกิจ

อ.สนทยา เขมวิรัตน

อ.สิริน  สิระธนกุล การสรางบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเรื่อง "การวิเคราะหผล สาขาวิทยาศาสตรการยภาพ 22,000

ผศ.ธนัฎฐา อํานวยวัฒนะกุล การทดลองดวยกราฟ" และคณิตศาสตร

ดร.ชัชวาล ศรีภักดี การศึกษาสัญญาณรบกวนเชิงควอนตัมของกระบวนการผลิต สาขาวิทยาศาสตรการยภาพ 20,000

เอนแทงเกิลโฟตอนโดยกระบวนการการโฟรเวฟมิกซิงภายใน และคณิตศาสตร

วงแหวนสั่นพองใยแกวนําแสงท่ีไมเปนเชิงเสน

อ.วราวุฒิ พุทธให ศึกษาการนําความรูวิชาฟสิกส ๑ สําหรับวิศวกรไปใชในชีวิตประจําวันของ การศึกษา 23,000

นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.สิริรัตน พานิช ความสมารถในการตานอนุมูลอิสระโดยรวมของผลไมในภาคตะวันออก การศึกษา 184,950อ.สิริรัตน พานิช ความสมารถในการตานอนุมูลอิสระโดยรวมของผลไมในภาคตะวันออก การศึกษา 184,950

อ.กฤษณา ปวสาร เฉียงเหนือของประเทศไทย

อ.ปยะธิดา รุจะศิริ

ผศ.อุบลวัลย อินทรปญญา การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา 40,000

อ.ธนัฏฐา อํานวยวัฒนะกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ศุภชัย หิรัญศุภโชติ

รวม 11  โครงการ 685,000       190,000 184,950     



แผนดิน เงินรายได ภายนอก

แหลงทุน

โครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปพ.ศ. 2554 

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หนวงาน งานวิจัย สาขาวิชาการ

รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ 1,035,000    190,000 184,950     

คณะวิศวกรรมศาสตร

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

อ.อนันต  เต็มเปยม เครื่องบดถ่ัวเหลืองเปนผงแปงจานรวมกับลูกกลิ้ง สาขาวิศวกรรมศาสตรและ 298,000       

ผศ.วรวิทย วรนาวิน อุตสาหกรรมวิจัย
วาท่ีเรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี

อ.พลังวัชร  แพงธีระสุขมัย กังหันนํ้าผลิตไฟฟา สาขาวิศวกรรมศาสตรและ 200,000       

อุตสาหกรรมวิจัย
อ.ศุภชัย   หลักคํา ครื่องทดสอบพฤติกรรมวัสดุความเสียดทาน สาขาวิศวกรรมศาสตรและ 229,000       

อ.กุลยศ สุวันทโรจน อุตสาหกรรมวิจัย
อ.ชวนี สุภิรัตน

อ.ปยธิดา รุจะศิริอ.ปยธิดา รุจะศิริ

ผศ.สหรัตน  วงษศรีษะ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภัณฑโลหะผงทังสเตคารไบด สาขาวิศวกรรมศาสตรและ 1,400,000    

อ.สิงหแกว ปอกเท่ิง เพ่ือการใชงานในอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน อุตสาหกรรมวิจัย
อ.คมพันธ ชมสมุทร

อ.ประสิทธ์ิ แพงเพชร

รวม 4 โครงการ 2,127,000    

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

อ.นิโรจน เงินพรหม การพัฒนาวัสดุคอมโพสิทเสนใยสบูดําผสมพลาสติกเพ่ือใชใน สาขาวิศวกรรมศาสตรและ 524,500     

รศ.วิชัย สังวรปทานสกุล งานอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมวิจัย
อ.ผกามาศ ชูสิทธ์ิ

ผ.ศ.ประสงค  กานแกว การทดสอบหาดัชนีการไหลSpiral Test สาขาวิศวกรรมศาสตรและ 312,700       

 ตามมาตรฐานASTM : D 3123-94 อุตสาหกรรมวิจัย
อ.วณพันธ วัยวุฒิ ระบบควบคุมการจัดเก็บพลังงานไฟฟาจากเซลล สาขาวิศวกรรมศาสตรและ 276,000       

แสงอาทิตยโดยใช ตัวเก็บประจุไฟฟาแบบซุปเปอร อุตสาหกรรมวิจัย
ควบคุมดวยระบบฝงตัวควบคุมดวยระบบฝงตัว

รวม 3 โครงการ 588,700       524,500     

รวมท้ังสิ้น 7  โครงการ 2,715,700    524,500     

คณะศิลปศาสตร

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

อ.ภคพนธ   ศาลาทอง การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ สาขาเกษตรศาสตร 350,000     

อ.โรจนรวี พจพัฒนพล เพ่ือความอยูดีมีสุข จังหวัดกาญจนบุรี และชีววิทยา

อ.พูลสุข หิรัญสาย

รวม 1 โครงการ 350,000     

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ผศ.อํานาจ เอ่ียมสําอางค การวิเคราะหภาพสะทอนแนวคิดทางสังคมท่ีปรากฏในบทเพลง: สาขาวิชาสังคมวิทยา 250,000       

ผศ.อังสุรีย พันธแกว ศึกษางานเพลงของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย

อ.ภคพนธ   ศาลาทอง แนวทางการเสริมสรางคุณภาพชีวิตกลุมผูประกอบ สาขาวิชาสังคมวิทยา 188,000       

อ.โรจนรวี พจพัฒนพล อาชีพถีบสามลอรับจางเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

อ.ใบเฟรน วงษบัวงาม .ความรูทัศนคติและพฤติกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา 23,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.นิตินันท ศรีสุวรรณ ทัศนคติของบุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย สาขาวิชาสังคมวิทยา 22,000อ.นิตินันท ศรีสุวรรณ ทัศนคติของบุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย สาขาวิชาสังคมวิทยา 22,000

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เก่ียวกับแนวทาง

การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เรือนหมอพร

ผศ.กวินวุฒิ  กลั่นไพฑูรย ผลการฟงดนตรีตามความชอบ และดนตรีธรรมชาติตอการลด สังคมวิทยา 23,000

ความเครียดของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา ความตองการการออกกําลังกายของนักศึกษาและบุคลากรใน การศึกษา 25,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



แผนดิน เงินรายได ภายนอก

แหลงทุน

โครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปพ.ศ. 2554 

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หนวงาน งานวิจัย สาขาวิชาการ

ผศ.วรนารถ  แกวมงคล การศึกษาความรู ความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ สังคมวิทยา 23,000

ผศ.ผองพรรรณ จันทรกระจาง นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.อังคณา แวซอเหาะ การใชสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร การศึกษา 23,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.เกศิณี บํารุงไทย การวิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนาของ การศึกษา 22,000

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสดิ์ การศึกษาจริยธรรมของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สังคมวิทยา 22,000

ราชมงคลพระนคร ท่ีมีภูมิลําเนากรุงเทพมหานครและตางจังหวัด มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.พัลลพ หามะลิ การพัฒนาหลักสูตรการโรงแรมและการทองเท่ียว ศึกษา 45,000

อ.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ แบบบูรณาการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

438,000       228,000 350,000     รวม 11  โครงการ 438,000       228,000 350,000     

รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ 438,000       228,000 350,000     

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

 ผศ.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ การออกแบบเครื่องทอผาแบบยกดอกพิเศษดวยเครื่อง ปรัชญา 500,000       

แจคการด(JACQUARD)เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

เชิงนิเวศนเศรษฐกิจ

ผศ.อุษา ตั้งธรรม การพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผาจากผา สังคมวิทยา  240,000       

อ.พจนา นูมหัน ยอมคราม

ผศ.สุรีย สุทธิสังข

นางวิภาดา กระจางโพธ์ิ

นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑผักตบชวา เกษตรศาสตรและชีววิทยา 720,000       

ผศ.อาพรรณ ยุเหล็ก (กลุมบานผักตบชวา  อําเภอบางไทร จังหวัดพระนคร

อ.พจนา นูมหันต ศรีอยุธยา)

อ.นฤพน ไพศาลตันติวงศ

รวม 11  โครงการ

อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท

อ.ธวัชชัย แสงนํ้าเพชร

อ.กาญจนา  ลือพงษ การผลิตกระดาษผักตบชวาเพ่ืองานบรรจุภัณฑ วิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 200,000       

อ.นงนุช ศศิธร

อ.เกษม มานะรุงวิทย

อ.จรัสพิมพ วังเย็น การออกแบบเครื่องนุงหม เพ่ือการพัฒนารูปแบบสินคาพ้ืนเมือง สังคมวิทยา 70,000

กรณีศึกษาผาจกไทยวน จังหวัดราชบุรี

ผศ.เสาวนีย อารีจงเจริญ การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑจากเสนใยตะไคร สังคมวิทยา 65,000

อ.นุชดาว  เตะสมุทร

รวม 6  โครงการ 1,660,000    135,000

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

อ.เกษม มานะรุงวิทย การออกแบบและพัฒนาวิจัยรูปแบบโตะเรียนสําหรับเด็กพิการทาง สังคมวิทยา 65,000

อ.ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห ดานรางกายและการเคลื่อนไหวในระดับช้ันอนุบาล

65,000

รวมท้ังสิ้น 7  โครงการ 1,660,000    200,000

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

รวม 1โครงการ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

อ.ประชา  พิจักขณา การพัฒนาอุปกรณการเรียนรูแผนท่ีประเทศไทย  ปรัชญา 280,000       

อ.สาธิต เหลาวัฒนพงษ สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น

อ.เอกพงศ อินเก้ือ

อ.นพพร สกุลยืนยง



แผนดิน เงินรายได ภายนอก

แหลงทุน

โครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปพ.ศ. 2554 

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หนวงาน งานวิจัย สาขาวิชาการ

อ.ยุวดี   พรธาราพงศ การออกแบบชุดอุปกรณการระบายสีเพ่ือสงเสริม ปรัชญา 290,000       

อ.อาณัฎ ศิริพิชญตระกูล พัฒนาการ  และชวยฝกสมาธิสําหรับเด็กสมาธิสั้น

อ.มยุรี เรืองสมบัติ

อ.มัณฑนา ทองสุพล

อ.อาณัฎ  ศิริพิชญตระกูล ออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรของตกแตงบาน สาขาปรัชญา 290,000       

อ.ยุวดี พรธาราพงศ จากวัสดุหญาแฝกสําหรับบานพักอาศัยขนาดกลาง

อ.มยุรี เรืองสมบัติ

อ.มัณฑนา ทองสุพล

อ.เอกพงศ  อินเก้ือ การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตหัตถกรรม ปรัชญา ศิลปกรรม 270,000       

อ.ประชา พิจักขณา จักสานสําหรับสรางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ

อ.อาณัฎ ศิริพิชญตระกูล เพ่ือความยั่งยืน ของจังหวัดอางทอง

รวม 4 โครงการ 1,130,000    

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

อ.สาธิต เหลาวัฒนพงษ การพัฒนาและออกแบบเฟอรนิเจอรครัวเพ่ือชวยฝก ปรัชญา 290,000       

อ.ประชา พิจักขณา ประสบการณการทําอาหารสําหรับผูพิการทางสายตา

อ.นพพร สกุลยืนยงสุข

อ.ธัญญธร อินทรทาฉาง การศึกษาผลของคุณภาพเยื่อกระดาษเสนใยพืชท่ีมีผลตอ ปรัชญา 200,000       

อ.ธินวงษ รักอิสระกุล ระบบการพิมพพ้ืนทะลุเพ่ืองานบรรจุภัณฑ

อ.อาณัฎ ศิริพิชญตระกูล

อ.เกียรติพงษ ศรีจันทึก การออกแบบท่ีจอดรถจักรยานสําหรับนักทองเท่ียว ปรัชญา 189,100       

อ.ชานนท  ตันประวัติ รอบเกาะรัตนโกสินทร

อ.ยุวดี เสียงระฆัง

อ..มยุรี เรืองสมบัติ

อ.ทินวงษ  รักอิสสระกุล การศึกษาอัตลักษณทองถ่ินประจําภาคเหนือตอนลาง ปรัชญา 125,000       

อ.ธัญธร อินทรทาฉาง เพ่ือการออกแบบเรขศิลปบนบรรจุภัณฑของท่ีระลึก

อ.ชานนท  ตันประวัติ การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิกสท่ีใชในการกอผนัง ปรัชญา 300,000       อ.ชานนท  ตันประวัติ การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิกสท่ีใชในการกอผนัง ปรัชญา 300,000       

อ.เกียรติพงษ ศรีจันทึก เพ่ือการอนุรักษการใชพลังงานภายในอาคาร

อ.ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท

อ.สันติ กมลนรากิจ

อ.กรณพงศ ทองศรี

อ.ทินวงษ รักอิสสระกุล การออกแบบชุดแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัย ปรัชญา 50,000

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.ทินวงษ รักอิสสระกุล การเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันนํ้าของผนังอาคารท่ีกอสราง ปรัชญา 270,000       

จากดินโดยใชสารเคลือบผิวธรรมชาติ

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเปดหลักสูตร การศึกษา 40,000

อ.กรณพงศ ทองศรี สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

อ.สันติ กมลนรากิจ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวม 8 โครงการ 1,374,100    90,000        

รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ 2,504,100    90,000        รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ 2,504,100    90,000        

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

ผศ.จุฑา พีรพัชระ การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เกษตรศาสตรและชีววิทยา 400,000       

อ.วรลักษณ ปญญาธิติพงศ สูการรับรองมาตรฐาน

นางสาวอินทธีมา หิรัญอัครวงศ



แผนดิน เงินรายได ภายนอก

แหลงทุน

โครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปพ.ศ. 2554 

ช่ือ-สกุลนักวิจัย/หนวงาน งานวิจัย สาขาวิชาการ

ผศ.จุฑา พีรพัชระ การพัฒนามาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการทองเท่ียวของ เกษตรศาสตรและชีววิทยา 283,600       

อ.สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง สถานประกอบการดานธุรกิจอาหารในประเทศไทย

นส.อินทธีมา หิรัญอัครวงศ

ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม พลังงานเช้ือเพลิงจากสวนเหลือใชของปานศรนารายณ เกษตรศาสตรและชีววิทยา 350,000       

ผศ.บุญธรรม พรเจริญ แนวโนมความตองการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร 105,000

ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ ราชมงคลพระนครเขาทํางานของสถานประกอบการ

ผศ.อภิรัติ โสฬศ ในกรุงเทพมหานคร

อ.ศุภสิทธ์ิ เรงมีศรีสุข

อ.จักรชัย ยิ้มงาม

ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 140,000

ผศ.จุฑา พีรพัชระ ราชมงคลพระนคร และนิเทศศาสตรผศ.จุฑา พีรพัชระ ราชมงคลพระนคร และนิเทศศาสตร

ผศ.อุดมวิทย พลเยี่ยม

อ.เพชราภรณ เพ็ชรแกว

รวม 5 โครงการ 1,033,600    245,000

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ผศ. อุดมวิชช  พลเยี่ยม  การสกัดและฤทธ์ิทางชีวภาพของมะเดื่อ                        วิทยาศาสตรเคมี 90,000        

อ. ทวีสิริ  มาลาพันธุ และเภสัช กลุมเภสัชเคมี

รวม 1 โครงการ 90,000

รวมท้ังสิ้น 6  โครงการ 1,033,600    335,000

กองนโยบายและแผน

นายสุนันท  มนตแกว คาใชจายเก่ียวกับระบบความปลอดภัยในการ วิศวกรรมศาสตรและ 225,000       

นายธวัชชัย นวเลิศปญญา ทํางานกอสรางประเภทอาคาร อุตสาหกรรมวิจัย

225,000       

15,157,100   2,949,400    2,468,736  รวมจํานวนโครงการวิจัยท้ังสิ้น105 โครงกร 1 แผนงาน

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ


