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โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (โครงการวิจัยสถาบัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วนการ

ท าวิจัย 

งบประมาณที่
ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 1 
การรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

น.ส.ชนาภา  หนนูาค   
นางภัคประวีร์  กลิ่นมาลัย   

70% 
30% 

45,000 

คณะบริหารธุรกิจ โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 2 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
งานสหกิจศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต     

นายพรคิด   อ้ันขาว  100% 40,000 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 3 
การเตรียมความพร้อมกับความตกใจทาง
วัฒนธรรมและการปรับตัวทางวัฒนธรรม
และการกลมกลืนข้ามวัฒนธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครที่ไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย
คู่สัญญาในต่างประเทศ 

นายก าพร  สุวรรณฉิม 100% 40,000 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 4 
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร จ้ า ง ง า น ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ 

ผศ.ฐิตินันท์  พงษ์คะเชนทร ์
นางกัณหา  โฉมศรี 
น.ส.กนกอร  อรุณทวีรุ่งโรจน์ 

60% 
20% 
20% 

90,000 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 5 
การพัฒนาระบบให้ค าปรึกษาด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ดร.สุนิสา สายอุปราช      
ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู             
น.ส.อัจฉรา เฉลิมเกียรติ       
 

50% 
25% 
25% 

68,000 

คณะศิลปศาสตร์ โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 6 
รูปแบบการเตรียมความพร้อมในด้านการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในการเปิดประชาคม
อาเซียนปี พ.ศ.2558 

ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์     
นายสัมภาษณ์  สุวรรณคิรี      
นายทนิกร  จันทร์กระจ่าง                        

70 % 
20% 
10% 

45,000 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 7 
ประสิทธิภาพของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการ
สร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิบัติ ง านของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ผศ.ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง    
ผศ. จิรภัทร  ตันติทวีกุล    
นายขจรเกียรติ  ขุนชิต      
ผศ.ชัยชนะ  มิตรสัมพนัธ์                     

25% 
25% 
25% 
25% 

45,000 
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โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (โครงการวิจัยสถาบัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วนการ

ท าวิจัย 

งบประมาณที่
ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 
คณะศิลปศาสตร์ โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 8 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท างานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
ต่อมาตรฐานและคุณสมบัติของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นายปิยะชาติ  สิทธิวิภูศิร ิ
นายสัมภาษณ์  สุวรรณคิรี    
นายทนิกร  จันทร์กระจ่าง     
รศ.รังสรรค์  อักษรชาติ      
ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์                                                 

25% 
10% 
15% 
25% 
25% 

45,000 

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 9 
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
บริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

นายวโิรจน์   ยิ้มขลบิ            
ดร.ไพรัตน์  ปุญญาเจริญนนท์  

90% 
10% 

46,000 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 10 
การสร้างและออกแบบระบบกลไกในการ
จัดเก็บหลักฐานด้านการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นายศิรวัชร์  พฒัคุ้ม   
นายคณิต  อยู่สมบูรณ์    
  

80% 
20% 

45,000 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 11 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคาร
สถานที่ 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 
น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
นายสมโภชน์  กุลธารารมณ ์

30% 
30% 
40% 

95,000 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 12 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
อาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 
น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
นายสมโภชน์  กุลธารารมณ ์
นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี 

20% 
30% 
30% 
20% 

90,000 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 13 
การจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มภาคกลาง
ตอนล่างเพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ         
น.ส.รุจิรา จุ่นบุญ                
นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล  
น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร        
  

40% 
20% 
20% 
20% 

95,000 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 14 
การพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระยะที่ 2 

น.ส.รุจิรา จุ่นบุญ                
นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล  
น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร        
น.ส.ดวงตา เข็มทรัพย์           

40% 
30% 
20% 
10% 

60,000 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 15 
กระบวนการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่ อการบริหารจัดการข้อมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

นางกัญญาณัฐ พ่วงแสง         
น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนนิ        
นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย ์     

50% 
35% 
15% 

45,000 
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โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (โครงการวิจัยสถาบัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วนการ

ท าวิจัย 

งบประมาณที่
ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 
สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 16 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (RPM)   

น.ส.วัชราภรณ์   ชัยวรรณ     
น.ส.อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์   
น.ส.พัชรนนัท์  ยังวรวิเชยีร     
น.ส.วิสุตา  วรรณห้วย          
น.ส.เรณู  ยะแสง                

60% 
10% 
10% 
10% 
10% 

45,000 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 17 
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านงานบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ     
น.ส.รุจิรา จุ่นบุญ        
น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร        
         

50% 
25% 
25% 

 

66,000 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 18 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการงานพยาบาล ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

น.ส.ทัศวรรณ  อู้ย้ง 
น.ส.ขนิษฐา  สุริยะ  
น.ส.มัลลิกา  วีระสัย  

80% 
10% 
10% 

 

25,000 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 19 
ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการ  เข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

นางสาวมงคลรัตน์  ก้อนเครือ 
น.ส.มนสิการ  ชัยวิบลูย์ผล 
นางสุนารี  จุลพันธ ์   

80% 
10% 
10% 

 

35,000 

โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 20 
สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ในมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร 

นายกัมพล  ดวงสีใส 
น.ส.มัลลิกา  วีระสัย  
นางประดิษฐา  นาครักษา  
 

80% 
10% 
10% 

 

35,000 

กองวิเทศสัมพันธ ์ โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 21 
รูปแบบ วิธีการ และประสิทธิภาพของการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองของอาจารย์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ  
นักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร กับนักศึกษาต่างชาติ
เพื่ อ เ ต รี ยมคว ามพร้ อม ในการ เข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานักศึกษา
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะ
ศิลปศาสตร์  สาขาภาษาไทยประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

น.ส.ชุติมา  สุดจรรยา  
น.ส.จิตติมา  พันธุ์แตง 
น.ส.จุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์ 
 
 
 

 

60% 
20% 
20% 

 

65,000 

 
 
 



 

4/4 
 

โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (โครงการวิจัยสถาบัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วนการ

ท าวิจัย 

งบประมาณที่
ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 
กองศิลปวัฒนธรรม โครงการวิจัยสถาบัน : กิจกรรมที่ 22 

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจั ด
กิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
เสริมสร้ างจิตส านึกในการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา มทร.พระนคร 
 

ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง         
ผศ.รพีพรรณ  สุฐาปัญณกุล    
ผศ.สุธี  จันทรภาขจี             

40% 
35% 
25% 

35,000 

 รวมทั้งสิ้น  22  กิจกรรม   1,200,000 
 


