
รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร เปาหมายและขอริเริ่มของรัฐ

-                 -                -                -                -                

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

-                 -                -                -                -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดขอบ

61-22101-01 1 การพัฒนาชุดสื่อประสมโดยการผสมผสานการเรียนรู 305,300.00      

18 ต.ค.60 แบบทักษะปฏิบัติเดวีสและการเรียนรูแบบรวมมือ ผศ.ดร.รุงอรุณ  พรเจริญ 70 213,710.00       

เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาสําหรับนักศึกษา น.ส.อัมภาภรณ  พีรวณิชกุล 30 91,590.00         

ทางสาขาวิชาชีพ 

305,300.00      -                -                -                -                

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน

61-31101-01 1 419,600.00      

19 ต.ค.60 ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 70 293,720.00       

นายนิลมิต  นิลาศ (วศ.) 30 125,880.00       

รวม - โครงการ

รวม 1 โครงการ

รวม - โครงการ

การพัฒนาผลิตภัณฑแผนยิปซัมประเภททนไฟผสมเสน

ใยจากใบตนขาวโพดสําหรับใชในอาคารประหยัด

พลังงาน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-31101-02 2 381,500.00      

19 ต.ค.60 นายตฤณ  ดิษฐลําภู 90 343,350.00       

วาที่ ร.อ.ดร.กิตติพงษ  สุวีโร* 10 38,150.00         

61-31101-03 3 419,600.00      

19 ต.ค.60 นายอดิศร  จรัลวรกูลวงศ 60 251,760.00       

ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 40 167,840.00       

61-31101-04 4 419,600.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.ปราโมทย  วีรานุกูล 90 377,640.00       

วาที่ ร.อ.ดร.กิตติพงษ  สุวีโร* 10 41,960.00         

61-31101-05 5 419,600.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.ปราโมทย  วีรานุกูล 90 377,640.00       

วาที่ ร.อ.ดร.กิตติพงษ  สุวีโร* 10 41,960.00         

61-31101-06 6 419,600.00      

19 ต.ค.60 ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 70 293,720.00       

นายนิลมิต  นิลาศ (วศ.) 30 125,880.00       

61-31101-07 7 419,600.00      

19 ต.ค.60 นายอดิศร  จรัลวรกูลวงศ 60 251,760.00       

ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 40 167,840.00       

61-31101-08 8 381,500.00      

19 ต.ค.60 ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 70 267,050.00       

นายนิลมิต  นิลาศ (วศ.) 30 114,450.00       

การใชยางธรรมชาติผสมขุยมะพราวสําหรับขึ้นรูปแผน

ผนังปองกันเสียงและความรอนภายในอาคาร

การใชเศษตนมันสําปะหลังเปนมวลรวมน้ําหนักเบา

สําหรับผลิตภัณฑคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักประเภท

ควบคุมความชื้น

การพัฒนาผลิตภัณฑแผนผนังคอนกรีตน้ําหนักเบาผสม

ทางมะพราวเหลือทิ้งสําหรับวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑคอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษเซรามิก

เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับการกอสราง

อาคารเขียว

การใชประโยชนกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเปน

มวลรวมละเอียดสําหรับกอสรางอาคารประหยัด

พลังงานแบบสําเร็จรูป (โครงการตอเนื่อง ป 60-61)

การใชประโยชนจากเสนใยผักตบชวาในผลิตภัณฑแผน

ใยอัดซีเมนต ภายนอกอาคารสําหรับวิสาหกิจชุมชน

(โครงการตอเนื่อง ป 60-61)

การใชประโยชนจากกระเบื้องเหลือทิ้งสําหรับ

ผลิตภัณฑอิฐบล็อกประสานน้ําหนักเบาเพื่อสงเสริม

วิสาหกิจชุมชน



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-31101-09 9 381,500.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.ปราโมทย  วีรานุกูล 90 343,350.00       

วาที่ ร.อ.ดร.กิตติพงษ  สุวีโร* 10 38,150.00         

61-31101-10 10 381,500.00      

19 ต.ค.60 ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 70 267,050.00       

นายนิลมิต  นิลาศ (วศ.) 30 114,450.00       

61-31101-11 11 381,500.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.ปราโมทย  วีรานุกูล 90 343,350.00       

วาที่ ร.อ.ดร.กิตติพงษ  สุวีโร* 10 38,150.00         

61-31401-12 12 100,000.00    

1 พ.ค.61 ผศ. วาที่ร.ต.พรชัย  เตชะธนเศรษฐ 50 50,000.00        

นายศรัณย  ฉัตรธัญญกิจ 50 50,000.00        

4,425,100.00    -                -                100,000.00     -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพี้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

61-32301-01 1 30,000.00      

19 ต.ค.60 นางสุนารี  จุลพันธ 100 30,000.00        

61-32301-02 2 30,000.00      

19 ต.ค.60 นายสุปญญา  สิงหกรณ 70 21,000.00        

ผศ.ดร.รุงอรุณ  พรเจริญ  10 3,000.00         

นายอนุชา ไชยชาญ 10 3,000.00         

น.ส.ภาวนา  ชูศิริ 10 3,000.00         

การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางพรอมรีดลาย

(โครงการตอเนื่อง ป 60-61)

การใชประโยชนเศษหินบะซอลตเนื้อโพรงขายเปนมวล

รวมในแผนซีเมนตบอรดสําหรับผนังอาคารถอดประกอบ

(โครงการตอเนื่อง ป 60-61)

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีความ

เปนจริงเสริมเพื่อการศึกษาในยุคดิจิตอล

รวม 12 โครงการ

การใชเวลาวางกับรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาคณะ

ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

การพัฒนาโปรแกรมจําลองปฏิบัติการระบบสื่อสารโดย

ใช GUI MATLAB

ผลิตภัณฑแผนฝาเพดานผสมขุยมะพราวที่มีสมบัติ

ตานทานการดูดซึมน้ําและเปนฉนวนปองกันความรอน

สําหรับชุมชนทองถิ่น (โครงการตอเนื่อง ป 60-61)



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

-                 -                60,000.00       -                -                

4,730,400.00    -                60,000.00       100,000.00     -                

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร เปาหมายและขอริเริ่มของรัฐ

-                 -                -                -                -                

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

61-21102-01 1 229,000.00      

18 ต.ค.60 ดร.นอมจิตต  สุธีบุตร 55 125,950.00       

น.ส.ดวงรัตน  แซตั้ง 30 68,700.00         

ดร.กิ่งกาญจน  พิจักขณา (สป.) 15 34,350.00         

61-21302-02 2 17,000.00      

18 ต.ค.60 น.ส.อัชชา  หัทยานานนท 50 8,500.00         

น.ส.ประพาฬภรณ  ธีรมงคล 20 3,400.00         

น.ส.ณัฐชยา  เปยแกว 15 2,550.00         

น.ส.ไตรถิกา  พิชิตเดช 15 2,550.00         

รวม 2 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ

รวม - โครงการ

การพัฒนาผลิตภัณฑพริกแกงกอนเพื่อการผลิตในเชิง

พาณิชย

การออกแบบและตกแตงวัสดุสิ่งทอสําหรับเครื่องแตง

กายดวยนวัตกรรมแผนฟลม



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-21302-03 3 16,000.00      

18 ต.ค.60 น.ส.ประพาฬภรณ  ธีรมงคล 50 8,000.00         

น.ส.อัชชา  หัทยานานนท 20 3,200.00         

นางนวลแข  ปาลิวนิช 15 2,400.00         

นางจุฑาทิพ  รัตนะนราพันธ 15 2,400.00         

61-21302-04 4 15,500.00      

24 ต.ค.60 ผศ.อภิญญา  มานะโรจน 50 7,750.00         

น.ส.ปรัศนีย  ทับใบแยม 20 3,100.00         

ผศ.วาสนา  ขวยเขิน 15 2,325.00         

น.ส.บุญยนุช  ภูระหงษ 15 2,325.00         

61-21302-05 5 16,500.00      

18 ต.ค.60 นายกิตติ  ยอดออน 50 8,250.00         

นางปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล 10 1,650.00         

น.ส.สุชีรา  ผองใส 10 1,650.00         

นายอนุสรณ  ใจทน 10 1,650.00         

นายอารยะ  ไทยเที่ยง 10 1,650.00         

น.ส.อัมพวัน  ยันเสน 10 1,650.00         

229,000.00      -                65,000.00       -                -                

การใชแปงกลวยทดแทนแปงสาลีบางสวนในผลิตภัณฑ

ขนมสาลี่กรอบ

การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากหินเพอรไลตดวย

การตกแตงกลิ่น

รวม 5 โครงการ

การพัฒนาผลิตภัณฑของตกแตงบานดวยการยอมสี

ธรรมชาติจากใบตนคูน



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดขอบ

61-22102-01 1 267,100.00      

18 ต.ค.60 น.ส.รุงฤทัย  รําพึงจิต 50 133,550.00       

ผศ.อภิรัติ  โสฬศ 25 66,775.00         

น.ส.นิอร  ดาวเจริญพร 25 66,775.00         

61-22102-02 2 267,100.00      

19 ต.ค.60 รศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ 40 106,840.00       

ผศ.ดร.พิมพเพ็ญ  พรเฉลิมพงศ* 20 53,420.00         

ผศ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์ 10 26,710.00         
ศ.เกียรติคุณ ดร.นิธิยา  รัตนาปนนท* 10 26,710.00         

น.ส.ศันสนีย  ทิมทอง 10 26,710.00         

น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 10 26,710.00         

534,200.00      -                -                -                -                

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน

61-31102-01 1 328,200.00      

18 ต.ค.60 น.ส.อัชชา  หัทยานานนท 60 196,920.00       

น.ส.ประพาฬภรณ  ธีรมงคล 25 82,050.00         

น.ส.ทัศนียา  นิลฤทธิ์ 15 49,230.00         

การพัฒนาคุณภาพเสนใยไหมดวยนาโนเทคโนโลยีเพื่อ

กลุมธุรกิจเกษตรกรเลี้ยงหนอนไหมจังหวัดสุรินทร

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเครื่องหอม

ไทยจากขาวตอก กลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่อง

หอมขาวตอกร่ํา ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ

การยืดอายุผักแกะสลักดวยนวัตกรรมเครื่องปรับสภาพ

ความเปนกรดของผักภายใตการควบคุมอุณหภูมิและ

ความดันบรรยากาศเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรม

อาหาร

รวม 2 โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

การพัฒนาผลิตภัณฑคหกรรมศาสตรจากรําขาวและ

สวนเหลือทิ้งในการแปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาและ

อนุรักษศิลปไทย

ผศ.ดร.ชญาภัทร  กี่อาริโย

และคณะ

61-31102-02 2 377,700.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.ชญาภัทร  กี่อาริโย 60 226,620.00       

ดร.ธนภพ  โสตรโยม 20 75,540.00         

นายนพพร  สกุลยืนยงสุข 20 75,540.00         

61-31102-03 3 264,300.00      

18 ต.ค.60 น.ส.ดวงกมล  ตั้งสถิตพร 60 158,580.00       

น.ส.ดวงรัตน  แซตั้ง 20 52,860.00         

ดร.ธนภพ  โสตรโยม 20 52,860.00         

61-31102-04 4 339,300.00      

18 ต.ค.60 น.ส.ประพาฬภรณ  ธีรมงคล 60 203,580.00       

น.ส.อัชชา  หัทยานนท 25 84,825.00         

น.ส.มัลลิกา  จงจิตต 15 50,895.00         

61-31102-05 5 151,800.00      

18 ต.ค.60 นางปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล 50 75,900.00         

นายอนุสรณ  ใจทน 25 37,950.00         

นายกิตติ  ยอดออน 25 37,950.00         

การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่จากรําขาวและสวนเหลือ

ทิ้งในการแปรรูปขาว

การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยกึ่งสําเร็จรูปจากรําขาว

เพื่อเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจไทย

การพัฒนาผลิตภัณฑกระดาษและบรรจุภัณฑจาก

แกลบและสวนเหลือทิ้งในการแปรรูปขาวเพื่ออนุรักษ

ศิลปไทย

การพัฒนาผลิตภัณฑดอกไมงานไวอาลัยจากแกลบ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-31102-06 6 152,700.00      

18 ต.ค.60 ดร.นอมจิตต  สุธีบุตร 60 91,620.00         

น.ส.ดวงรัตน  แซตั้ง 20 30,540.00         

น.ส.ชมภูนุข  เผื่อนพิภพ 10 15,270.00         

ผศ.ประชา  พิจักขณา (สป.) 10 15,270.00         

61-31302-07 7 24,000.00      

18 ต.ค.60 น.ส.ชมภูนุช  เผื่อนพิภพ 60 14,400.00        

ผศ.ดร.ชญาภัทร  กี่อาริโย 10 2,400.00         

ดร.นอมจิตต  สุธีบุตร 10 2,400.00         

น.ส.ดวงกมล  ตั้งสถิตพร 10 2,400.00         

น.ส.ดวงรัตน  แซตั้ง 10 2,400.00         

61-31302-08 8 16,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.อภิรัติ  โสฬศ 30 4,800.00         

น.ส.นิอร   ดาวเจริญพร 15 2,400.00         

น.ส.รุงฤทัย  รําพึงจิต 15 2,400.00         

ผศ.มานิตย แกววงษศิริ 15 2,400.00         

รศ.สมทรง สีตลายัน 15 2,400.00         

ผศ.สมสมร  พรพรรณพิพัฒน 10 1,600.00         

คูมือขอมูลของนมและผลิตภัณฑนมเพื่อการบริโภค

สําหรับพระภิกษุสงฆ

ความตองการการฝกอบรมอาชีพดานศิลปะประดิษฐ 

ของสมาคมชมรมผูสูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

การพัฒนาผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวผัดไทยกึ่งสําเร็จรูป

เพื่อคุณภาพในเชิงพาณิชย



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-31302-09 9 16,000.00      

24 ต.ค.60 นายศักรินทร  หงสรัตนาวรกิจ 30 4,800.00         

น.ส.สมปรารถนา  สุขสละ 20 3,200.00         

น.ส.สุกัญญา  จันทกุล 20 3,200.00         

ดร.ธนพรรณ  บุณยรัตกลิน 10 1,600.00         

ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ 10 1,600.00         

นายสุริยา  เทพิน 10 1,600.00         

61-31302-10 10 10,000.00      

18 ต.ค.60 น.ส.ญาฌิฐา  ตรีสงฆ 50 5,000.00         

น.ส.อองาม  เปรมสุข 50 5,000.00         

61-31402-11 11 100,000.00    

1 พ.ค.61 นายธนภพ  โสตรโยม 60 60,000.00        

ผศ.ชญาภัทร  กี่อาริโย 25 25,000.00        

นายนพพร  สกุลยืนยงสุข 15 15,000.00        

1,614,000.00    -                66,000.00       100,000.00     -                

ปจจัยที่สัมพันธกับความตองการเปนผูประกอบการใน

ธุรกิจคหกรรมศาสตร ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีค

หกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร

ความรูความเขาใจ ทัศนคติและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส คณะเทคโนโลยีค

หกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร

การพัฒนาตนแบบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ในการสงเสริมการประกอบอาชีพในยุคดิจิตอล

รวม 11 โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพี้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

การพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลคามันสําปะหลังเพื่อ

ผลิตภัณฑอาหารเชิงพาณิชยระดับชุมชนอยางยั่งยืน

นายเชาวลิต  อุปฐาก

และคณะ

61-32102-01 1 267,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์ 50 133,500.00       

วาที่ ร.ต.จักราวุธ  ภูเสม 50 133,500.00       

61-32102-02 2 267,000.00      

18 ต.ค.60 นายเชาวลิต  อุปฐาก 50 133,500.00       

วาที่ ร.ต.จักราวุธ  ภูเสม 20 53,400.00         

ผศ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์ 20 53,400.00         

นางพจนีย  บุญนา 10 26,700.00         

61-32102-03 3 454,100.00      

18 ต.ค.60 นายเชาวลิต  อุปฐาก 85 385,985.00       

ดร.วไลภรณ  สุทธา 15 68,115.00         

61-32102-04 4 228,900.00      

18 ต.ค.60 น.ส.เปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ 60 137,340.00       

น.ส.ลัดดาวัลย  กลิ่นมาลัย 20 45,780.00         

น.ส.ฐิติพร  เพ็งวัน 20 45,780.00         

การพัฒนาไสขนมจากมันสําปะหลังในผลิตภัณฑเบเกอรี

การพัฒนาศักยภาพมันสําปะหลังในการผลิต

ผลิตภัณฑซอสกึ่งสําเร็จรูป

การพัฒนาศักยภาพมันสําปะหลังในการผลิต

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

การพัฒนาศักยภาพมันสําปะหลังในการผลิต 

ผลิตภัณฑน้ําพริก



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-32102-05 5 175,500.00      

18 ต.ค.60 น.ส.บุษยมาลี  ถนนทิพย 50 87,750.00         

นายปรัชญา  แพมงคล 25 43,875.00         

น.ส.ศศิธร  ปอมเชียงพิณ 25 43,875.00         

การพัฒนาศักยภาพแปงฟลาวเปลือกทุเรียนเพื่อ

ผลิตภัณฑอาหารเชิงพาณิชยระดับชุมชนอยางยั่งยืน

นายเชาวลิต อุปฐาก

และคณะ

61-32102-06 6 76,300.00       

18 ต.ค.60 ผศ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์ 50 38,150.00         

วาที่ ร.ต.จักราวุธ  ภูเสม 50 38,150.00         

61-32102-07 7 177,800.00      

18 ต.ค.60 นายเชาวลิต  อุปฐาก 70 124,460.00       

ดร.วไลภรณ  สุทธา 30 53,340.00         

61-32102-08 8 76,300.00       

18 ต.ค.60 น.ส.ฐิติพร  เพ็งวัน 50 38,150.00         

น.ส.เปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ 25 19,075.00         

น.ส.ลัดดาวัลย  กลิ่นมาลัย 25 19,075.00         

61-32102-09 9 114,400.00      

18 ต.ค.60 วาที่รอยตรีจักราวุธ  ภูเสม 50 57,200.00         

ผศ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์ 50 57,200.00         

การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑขนมไทยดวยแปง

เปลือกทุเรียน

การพัฒนาแปงเปลือกทุเรียนสําหรับผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มธัญพืช

 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑเคกดวยแปงเปลือก

ทุเรียน

การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากน้ําตาลโตนดเพื่อ

สงเสริมรายไดเกษตรกรในเชิงพาณิชย : กลุมโหนดทิ้ง 

อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

การพัฒนาศักยภาพแปงเปลือกทุเรียน



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-32302-10 10 27,000.00      

18 ต.ค.60 นายนฤศร  มังกรศิลา 60 16,200.00        

วาที่ ร.ต.เขม  อภิภัทรวโรดม 40 10,800.00        

61-32302-11 11 42,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์ 25 10,500.00        

ศ.ดร. อมรรัตน  เจริญชัย 15 6,300.00         

น.ส.วไลภรณ  สุทธา 15 6,300.00         

ผศ.พจนีย  บุญนา 15 6,300.00         

น.ส.ฐิติพร  เพ็งวัน 15 6,300.00         

วาที่ ร.ต.จักราวุธ  ภูเสม 15 6,300.00         

1,837,300.00    -                69,000.00       -                -                

4,214,500.00    -                200,000.00     100,000.00     -                

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร เปาหมายและขอริเริ่มของรัฐ

-                 -                -                -                -                

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

-                 -                -                -                -                

รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ

รวม - โครงการ

รวม - โครงการ

ปจจัยที่มีผลตอความภักดีของผูใชบริการระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส กลุมธุรกิจอาหาร กรณีศึกษา : อําเภอ

เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

การพัฒนาตํารับเคกเนยสดพลังงานต่ํา

รวม 11 โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดขอบ

-                 -                -                -                -                

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน

61-31403-01 1 100,000.00    

ดร.ฉันทนา  ปาปดถา 50 50,000.00        

นายสุรสิทธิ์  เลขมาศ 50 50,000.00        

-                 -                -                100,000.00     -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพี้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

61-32303-01 1 50,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.อัญชุลี  วงษบุญงาม 100 50,000.00        

61-32303-02 2 50,000.00      

19 ต.ค.60 นายอรรถการ  สัตยพาณิชย 100 50,000.00        

61-32303-03 3 40,000.00      

18 ต.ค.60 นางสาวกุลธิดา  สายพรหม 100 40,000.00        

61-32303-04 4 50,000.00      

20 ต.ค.60 นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี 60 30,000.00        

รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท 40 20,000.00        

การเปดรับสื่อและการแสวงหาความรูของนักศึกษา

สื่อสารมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร

การเปดรับขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผานสื่อ

สังคมออนไลนที่มีผลตอ ความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร

การเลาขาวเราอารมณในสถานการณภัยพิบัติ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนวัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครกับการถายทอดสด

รายการโทรทัศนผานเครือขายสังคม

รวม - โครงการ

การผลิตสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครในรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ

รวม 1 โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-32303-05 5 50,000.00      

18 ต.ค.60 นายมาโนช รักไทยเจริญชีพ 100 50,000.00        

61-32303-06 6 50,000.00      

18 ต.ค.60 ดร.ฉันทนา  ปาปดถา 50 25,000.00        

นายณัฐภณ  สุเมธอธิคม 50 25,000.00        

-                 -                290,000.00     -                -                

-                 -                290,000.00     100,000.00     -                

คณะบริหารธุรกิจ

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร เปาหมายและขอริเริ่มของรัฐ

61-11304-01 1 40,000.00      

18 ต.ค.60 ดร.ณฐาพัชร  วรพงศพัชร 100 40,000.00        

61-11304-02 2 40,000.00      

24 ต.ค.60 ดร.ชัยเสฏฐ  พรหมศรี 100 40,000.00        

-                 -                80,000.00       -                -                

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

61-21304-01 1 30,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ชูชัย  พิทักษเมืองแมน 100 30,000.00        

รวม 6 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ

กลยุทธการตลาดของธุรกิจการตลาดขายตรง 

ผลิตภัณฑสินคาอุปโภคบริโภค ภายใตการกํากับดูแล

ของสมาคมขายตรงไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค

การพัฒนาเกมกระดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง

สําหรับผูบริหารองคการ

รวม 2 โครงการ

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จรานอาหารคลีนฟูดเดลิเวอร

รี่ (Cleanfood delivery) ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็นและความตองการของผูชมทีวีดิจิทัล ผาน

แอพพลิเคชั่น

การพัฒนาระบบสงบทความออนไลนของวารสาร

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-21304-02 2 40,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ศิริรัตน  ชํานาญรบ 60 24,000.00        

นางชมพูนุท  โภคณิตถานนท 40 16,000.00        

61-21304-03 3 40,000.00      

18 ต.ค.60 ดร.ณัฐชา  ธํารงโชติ 100 40,000.00        

61-21304-04 4 40,000.00      

19 ต.ค.60 นายพรคิด  อั้นขาว 85 34,000.00        

ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเกง* 15 6,000.00         

-                 -                150,000.00     -                -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดขอบ

61-22104-01 1 495,900.00      

18 ต.ค.60 ดร.ณฐาพัชร  วรพงศพัชร 100 495,900.00       

61-22104-02 2 305,300.00      

18 ต.ค.60 ผศ.กมลวรรณ  พิมพแพทย 100 305,300.00       

61-22104-03 3 190,800.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ฐิตินันท  พงษคะเชนทร 70 133,560.00       

นายประยุทธ  สุวรรณศรี 30 57,240.00         

โครงการวิจัยชุมชน เรื่อง กลยุทธการใหบริการที่พัก

แบบสัมผัสวัฒนธรรม(Homestay )เพื่อเขาสูมาตรฐาน

โฮมสเตยไทย : กรณีศึกษา โฮมสเตยบานนาขุนแสน 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน

บานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี

การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑผาขาวมาสูเชิงพาณิชย

อยางยั่งยืน

การศึกษาและพัฒนาเว็บแอพลิเคชันการจัดการ

เสนทางการทองเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี

รวม 4 โครงการ

กลยุทธทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสราง

ภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา

 : บานแพมบก ตําบลทุงยาว อําเภอปาย จังหวัด

แมฮองสอน

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอยางยั่งยืนของ

เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนลาง



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-22304-04 4 40,000.00      

19 ต.ค.60 ดร.อารีย  มยังพงษ 100 40,000.00        

61-22304-05 5 30,000.00      

18 ต.ค.60 นายปยพันธ  สุวรรณเวช 40 12,000.00        

น.ส.กรรณิการ  จะกอ 30 9,000.00         

น.ส.ศิริภรณ  ศิลปวานิช 30 9,000.00         

61-22304-06 6 30,000.00      

24 ต.ค.60 นายสนทยา  เขมวิรัตน 25 7,500.00         

ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน (วท.) 25 7,500.00         

ผศ.พรประภา  แสงสินเจริญชัย 25 7,500.00         

น.ส.บุญเรียม  ทะไกรราช 25 7,500.00         

992,000.00      -                100,000.00     -                -                

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน

61-31304-01 1 40,000.00      

18 ต.ค.60 ดร.ศรีสุดา  อินทมาศ 70 28,000.00        

นายนิพล  แกนโกมล 30 12,000.00        

61-31304-02 2 40,000.00      

19 ต.ค.60 ดร.สุวิทย  ไวยพิพย 100 40,000.00        

นวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีและความสําเร็จใน

การสอบบัญชีอยางยั่งยืนของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

แหงประเทศไทย

รูปแบบสมรรถนะเพื่อการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลของ

ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

อิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชระบบพรอมเพย 

ของธนาคารพาณิชยไทย

ปจจัยที่สงผลตอการลงทุนเพื่อหักลดหยอนภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาของผูมีเงินไดในกรุงเทพมหานคร

รวม 6 โครงการ

ผลกระทบความรูความเขาใจการรายงานของผูสอบ

บัญชีเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่พบในการปฏิบัติงาน

สอบบัญชีที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี

ั ใ ไ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-31304-03 3 40,000.00      

19 ต.ค.60 ดร.พัทรียา  เห็นกลาง 100 40,000.00        

61-31304-04 4 40,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.บุญธรรม พรเจริญ 100 40,000.00        

61-31304-05 5 30,000.00      

ดร.ศิริรัตน พวงแสงสุข 50 15,000.00        

น.ส.รณพร  พิทักษมวลชน 20 6,000.00         

ผศ.ไพสรณ สูงสมบัติ 30 9,000.00         

61-31404-06 6 100,000.00    

นางสาวรัตนาวลี  ไมสัก 50 50,000.00        

Mr.Holger  Kiechbusch 30 30,000.00        

นายทิชัย  อินทนิ 10 10,000.00        

นายภาคภูมิ  ศรีศักดานุวัตร 10 10,000.00        

-                 -                190,000.00     100,000.00     -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพี้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

61-32304-01 1 30,000.00      

18 ต.ค.60 นายเกียรติศักดิ์  ลาภพาณิชยกุล 100 30,000.00        

การศึกษาความพรอมดานการผลิตบัณฑิต ของคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 เพื่อรองรับการกาวเขาสูประเทศไทย 4.0

ความสัมพันธระหวางการประยุกตใชการบัญชีบริหาร

เชิงกลยุทธ และผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธของกลุม

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายภายใตการ

ขับเคลื่อนสูประเทศไทย 4.0

ความรู ความเขาใจ ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (นานาชาต)ิ ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง

รวม 6 โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-32304-02 2 20,000.00      

19 ต.ค.60 น.ส.วริสรา  ยงยิ่งประเสริฐ 100 20,000.00        

61-32304-03 3 30,000.00      

19 ต.ค.60 นายธนธัส  ทัพมงคล 100 30,000.00        

61-32304-04 4 30,000.00      

19 ต.ค.60 น.ส.วรัญญา  แกวเชือกหนัง 100 30,000.00        

61-32304-05 5 20,000.00      

24 ต.ค.60 ดร.สุจิรา  ไชยกุสินธุ 100 20,000.00        

-                 -                130,000.00     -                -                

992,000.00      -                650,000.00     100,000.00     -                

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร เปาหมายและขอริเริ่มของรัฐ

61-11305-01 1 15,000.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ธนัฏฐา  อํานวยวัฒนะกุล 60 9,000.00         

น.ส.เสาวนีย  อารียจงเจริญ (สฟ.) 20 3,000.00         

ผศ.ดร.วรวิทย  จันทรสุวรรณ 20 3,000.00         

-                 -                15,000.00       -                -                

รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวม 1 โครงการ

การศึกษาสภาพปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักบัญชีที่เขารับการอบรม

เพื่อพัฒนาความรูทางบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน

ในการเพิ่มมูลคาการจําหนายสินคาออนไลนประเภท

สินคาอาหารกลองเพื่อสุขภาพพรอมรับประทาน

การประยุกตใชวิธีการ K-mean เพื่อวิเคราะหราคา

และปริมาณการซื้อขาย

รวม 5 โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

61-21105-01 1 368,500.00      

18 ต.ค.60 ดร.วรินธร  บุญยะโรจน 60 221,100.00       

นายศิริชัย  สาระมนัส 40 147,400.00       

61-21105-02 2 305,300.00      

19 ต.ค.60 ดร.วีรวรรณ  จันทนะทรัพย 60 183,180.00       

ดร.วิภา  จักรชัยกุล 20 61,060.00         

น.ส.ณัฐติญา  ไขติยกุล 20 61,060.00         

61-21105-03 3 358,400.00      

19 ต.ค.60 ดร.คณาวุฒิ  อินทรแกว 100 358,400.00       

61-21105-04 4 229,000.00      

18 ต.ค.60 ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ 40 91,600.00         

ดร.ภัทริกา  สูงสมบัติ 30 68,700.00         

นายโมช  หลักฐานดี 30 68,700.00         

61-21305-05 5 15,000.00      

19 ต.ค.60 ดร.คณาวุฒิ  อินทรแกว 70 10,500.00        

ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ 30 4,500.00         

1,261,200.00    -                15,000.00       -                -                

การพัฒนาการจัดการขยะ ในชุมชนตลาดเทวราช เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อความเปนอยูดีและการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ความรูและความตระหนักของผูมาเยือนตอปญหาการ

ทิ้งขยะ ณ บริเวณทองสนามหลวง

รวม 5 โครงการ

การพัฒนาคุณสมบัติของตนแบบแผนมวลเบาจากเศษ

ใบยางพาราและเถาไมยางพาราสําหรับประยุกตใช

ระดับภาคสนาม

การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ

ของผูพิการ

การเฝาระวังการเกิดไฟไหมในพื้นที่บอขยะโดยใชโดรนแล



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดขอบ

61-22105-01 1 312,800.00      

19 ต.ค.60 ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม 70 218,960.00       

น.ส.อัญชนา  ขัตติยะวงศ 30 93,840.00         

61-22105-02 2 267,100.00      

19 ต.ค.60 ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม 60 160,260.00       

นายนพพร  สกุลยืนยงสุข (ทค.) 40 106,840.00       

579,900.00      -                -                -                -                

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน

61-31105-01 1 343,400.00      

19 ต.ค.60 ดร.กัลทิมา  เชาวชาญชัยกุล 100 343,400.00       

61-31105-02 2 381,600.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล 50 190,800.00       

ผศ.สังเวย  เสวกวิหารี 30 114,480.00       

ดร.ฉัตรชัย  เครืออินทร* 20 76,320.00         

61-31105-03 3 381,600.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ดร.ปยะพงษ  ปานแกว 60 228,960.00       

ดร.ภัทริณี  คลุมดวง* 40 152,640.00       

การปรับปรุงความเหนียวของพอลิแลกติกแอซิดดวย

วัสดุธรรมชาติที่ผานการดัดแปร

การประดิษฐเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริกไรตะกั่วในระบบ

บิสมัทโซเดียมโพแทสเซียมไททาเนตเปนองคประกอบ

หลัก

การพัฒนาแผนเสนใยอิเล็คโทรสปนจากโปรตีนไหมซิ

ริซินสารสกัดรางจืดและสารสกัดหญาหางมาสําหรับ

ประยุกตเปนแผนปดแผล (โครงการตอเนื่อง ป 60-61)

การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด

จากมะพอกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของวัชพืชในนา

ขาวเพื่อสนับสนุนการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางมั่นคงและยั่งยืน

การใชประโยชนจากพืชในทองถิ่นสําหรับการพัฒนา

เปนเครื่องดื่มสมุนไพร : กรณีศึกษาพืชในทองถิ่นชุมชน

แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพื่อความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน

รวม 2 โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-31105-04 4 381,500.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล 50 190,750.00       

นางธนาพร  บุญชู 50 190,750.00       

61-31105-05 5 381,500.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ดร.ปยะพงษ  ปานแกว 60 228,900.00       

ดร.ภัทริณี  คลุมดวง* 40 152,600.00       

61-31105-06 6 103,100.00      

19 ต.ค.60 ผศ.สุนีย  สัมมาทัต 50 51,550.00         

ผศ.นิตยา  บุญสิทธิ์ 25 25,775.00         

ดร.กฤษฎา  เหล็กดี 25 25,775.00         

61-31405-07 7 100,000.00    

ผศ.ดร.วรวิทย  จันทรสุวรรณ 50 50,000.00        

นายจิระศักดิ์  ธาระจักร 30 30,000.00        
นายปาโมกข  รัตนตรัยาภิบาล (สวส.) 20 20,000.00        

1,972,700.00    -                -                100,000.00     -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพี้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

61-32305-01 1 10,000.00      

19 ต.ค.60 ดร.ชาญวิทย ปราบพยัคฆ  100 10,000.00        

61-32305-02 2 20,000.00      

19 ต.ค.60 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม 100 20,000.00        

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากร

และฐานขอมูล

รวม 7 โครงการ

N-fuzzy ไอดีลบนโครงสรางพีชคณิต d-algebras

การสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากตะบูน

การประดิษฐแกวเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริกไรตะกั่วใน

ระบบ ลิเทียมไนโอเบตและ โพแทสเซียมโซเดียมไน

โอเบตเปนองคประกอบหลักดวยวิธีอินคอเปอเรชัน

การพัฒนาโครงรางเลี้ยงเซลลแบบรูพรุนของ

สารประกอบเบตา ไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซิงก-นิกเกิล

เฟอไรท และเซอโคเนีย สําหรับประยุกตในงาน

วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก (โครงการตอเนื่อง ป 60-61)

การวิเคราะหเชิงพื้นที่ มลพิษทางอากาศใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-32305-03 3 10,000.00      

19 ต.ค.60 ดร.ชัชวาล ศรีภักดี 100 10,000.00        

61-32305-04 4 20,000.00      

19 ต.ค.60 น.ส.สิริรัตน พานิช 80 16,000.00        

น.ส.อัญชนา ขัตติยะวงศ 20 4,000.00         

61-32305-05 5 พลังงานทางเลือกจากวัชพืชน้ําจืดสาหรายหางกระรอก 20,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.สังเวย  เสวกวิหารี 100 20,000.00        

61-32305-06 6 20,000.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ดร.วรวิทย  จันทรสุวรรณ 60 12,000.00        

ผศ.ธนัฏฐา  อํานวยวัฒนะกุล 40 8,000.00         

61-32305-07 7 10,000.00      

19 ต.ค.60 ดร.สุนิสา สายอุปราช 100 10,000.00        

61-32305-08 8 20,000.00      

19 ต.ค.60 ผศ.สิริน สิระธนกุล 70 14,000.00        

ผศ.ธนัฎฐา  อํานวยวัฒนะกุล 30 6,000.00         

61-32305-09 9 20,000.00      

19 ต.ค.60 ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร 50 10,000.00        

นางธนาพร  บุญชู 50 10,000.00        

การดูดซับโลหะหนักโดยใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่

ทําจากผงไผและการดัดแปรพื้นผิวดวยแมงกานีส

ออกไซด

การพยากรณความกดอากาศและทิศทางลมดวย

แบบจําลองภูมิอากาศโลก

การพัฒนาเครื่องมือวัดคาความเรงเนื่องจากแรงโนม

ถวงของโลก

ทิศทางการจัดเรียงตัวของอนุภาคเสริมแรงที่สงผลตอ

การสึกหรอของพอลิเมทิลเมตะไครเลท

 การศึกษาประสิทธิภาพการแจกจายกุญแจแบบ

ควอนตัมโดยใชวงแหวนสั่นพองระดับไมครอน

การวิจัยเพื่อการพัฒนาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห : การ

วิเคราะหกึ่งจุลภาคเพื่อเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-32305-10 10 20,000.00      

19 ต.ค.60 นายศุภชัย  หิรัญศุภโชติ 50 10,000.00        

ดร.จิระศักดิ์   ธาระจักร 50 10,000.00        

-                 -                170,000.00     -                -                

งบประมาณภายนอก

1 949,990.00    

 ดร.สิริรัตน  พาณิช 

-                 -                -                -                949,990.00     

3,813,800.00    -                200,000.00     100,000.00     949,990.00     

คณะวิศวกรรมศาสตร

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร เปาหมายและขอริเริ่มของรัฐ

61-11106-01 1 605,600.00      

18 ต.ค.60 ผศ.กุลยศ  สุวันทโรจน 50 302,800.00       

นายศุภชัย  หลักคํา 50 302,800.00       

61-11106-02 2 381,600.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ภูภูมิ  พวงเจริญชัย 50 190,800.00       

นายศุภชัย  หลักคํา 50 190,800.00       

ผลิตภัณฑแผนมาสคหนากระดาษใยไหมใหความชุมชื้น

จากเซริซินและชวยลดเลือนริ้วรอย จากสารสกัด

มะขามปอมและสมอ (ทุนกระทรวงวิทย)

รวม 1 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ

การลดเสียงรบกวนการเบรกจากผาเบรกดวยเทคนิค

การเสริมชั้นความหนวง

การศึกษาพฤติกรรมการถายโอนความรอนในระบบ

เบรกเพื่อกําหนดคาการนําความรอนของผาเบรกที่

เหมาะสม

การศึกษาอุณหภูมิการเผาเปลือกหอยลาย เพื่อเพิ่ม

สมบัติของอิฐมอญผสมวัสดุ รีไซเคิลจากเปลือกหอยลาย

รวม 10 โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-11106-03 3 381,500.00      

19 ต.ค.60 นายพลรัชต  บุญมี 50 190,750.00       

นายศุภชัย  หลักคํา 50 190,750.00       

1,368,700.00    -                -                -                -                

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

61-21106-01 1 457,800.00      

19 ต.ค.60 นายจักรกฤษณ  ยิ้มแฉง 60 274,680.00       

นายประเสริฐ  ชุมปญญา 40 183,120.00       

การศึกษาพัฒนาทองขาวเจือต่ํา 8k สําหรับทํา

ชิ้นสวนประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ (นาคขาว)

นายธีระวัฒน แมนดวง

และคณะ

61-21106-02 2 839,300.00      

19 ต.ค.60 นายอาวุธ  ฉายศิริ 100 839,300.00       

61-21106-03 3 839,300.00      

19 ต.ค.60 นายกรีฑา  สิงหสมบูรณ 100 839,300.00       

รวม 3 โครงการ

การศึกษาพัฒนาเครื่องเชื่อมประสานชิ้นสวน

เครื่องประดับเงินสเตอรลิงดวยระบบ อารคไฟฟา

การศึกษาและวิเคราะหอิทธิพลของธาตุเจือโลหะเงิน 

ทอง ทองแดง สังกะสี และดีบุก ที่มีผลตอสมบัติทางกล

 และโครงสรางจุลภาค (ความแตกตางของระดับสี) 

และพฤติกรรมความตานกันหมองของทองขาวเจือต่ํา 

8k

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการหลอขึ้นรูปตัว

เรือนเครื่องประดับโลหะทองขาวเจือต่ํา 8wt% Ag Au

 Cu Zn Sn สําหรับผลิตชิ้นสวนประกอบตัวเรือน

เครื่องประดับ

การขึ้นรูปวัสดุสังเคราะหเสนใยธรรมชาติภายใตสภาวะ

ความดันและอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตชิ้นสวนยานยนต



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-21106-04 4 1,526,000.00   

19 ต.ค.60 นายธีระวัฒน  แมนดวง 70 1,068,200.00     

นายสัจจะชาญ  พลัดมะลิ 30 457,800.00       

61-21106-05 5 610,400.00      

19 ต.ค.60 นายจักรกฤษณ  ยิ้มแฉง 60 366,240.00       

นายประเสริฐ  ชุมปญญา 40 244,160.00       

61-21106-06 6 610,400.00      

19 ต.ค.60 นายประเสริฐ  ชุมปญญา 60 366,240.00       

นายจักรกฤษณ  ยิ้มแฉง 40 244,160.00       

การศึกษาพัฒนาคุณสมบัติซิลิโคนขึ้นรูปเย็นเพื่อผลิต

ตัวเรือนเครื่องประดับ

นายธีระวัฒน แมนดวง

และคณะ

61-21106-07 7 534,100.00      

19 ต.ค.60 นายธีระวัฒน  แมนดวง 100 534,100.00       

61-21106-08 8 534,100.00      

19 ต.ค.60 นายพลรัชต  บุญมี 100 534,100.00       

61-21106-09 9 534,100.00      

19 ต.ค.60 นายกรีฑา  สิงหสมบูรณ 100 534,100.00       

6,485,500.00    -                -                -                -                

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการหลอขึ้นรูปตัว

เรือน เครื่องประดับโลหะเงินเจือสีชมพู 54%

การศึกษาคุณสมบัติของยางซิลิโคนสําหรับ

กระบวนการอัดขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับ

การศึกษาพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับกรรมวิธีการ

ผลิตซิลิโคน

การออกแบบและสรางแมพิมพอัดสําหรับผลิตตัวเรือน

เครื่องประดับซิลิโคน

รวม 2 โครงการ

การศึกษาและพัฒนาสวนผสมธาตุเจือที่มีผลตอน้ํา

ประสานทอง 18k เพื่อเพิ่มคุณภาพในขบวนการเชื่อม

ประสานสวนประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ

การศึกษาพัฒนาเพิ่มมูลคาของโลหะเงินสเตอรลิงผสม

แพลเลเดียมเพื่อเพิ่ม คุณสมบัติตานความหมองสําหรับ

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดขอบ

-                 -                -                -                -                

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน

61-31106-01 1 610,400.00      

19 ต.ค.60 นายนิโรจน  เงินพรหม 60 366,240.00       

นายสัจจะชาญ  พลัดมะลิ 20 122,080.00       

นายธนันท  ศัลยวุฒิ 20 122,080.00       

61-31106-02 2 297,600.00      

19 ต.ค.60 นายสุนันท  มนตแกว 50 148,800.00       

นายธวัชชัย  นวเลิศปญญา (กนผ.) 50 148,800.00       

61-31106-03 3 320,500.00      

18 ต.ค.60 ดร.พิษณุ  ทองขาว 40 128,200.00       

นายสุทธิพงษ  จํารูญรัตน 30 96,150.00         

น.ส.พรพิศ  ศิริมา 30 96,150.00         

61-31106-04 4 381,500.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.วิหาร  ดีปญญา 70 267,050.00       

วาที่ ร.อ.ดร.กิตติพงษ  สุวีโร* 30 114,450.00       

พัฒนาวัสดุคอมโพสิตพรุนจากดินลูกรังและทรายผสม

พลาสติกเปนวัสดุกรอง

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานกอสรางบนที่สูง

การพยากรณภัยแลงในประเทศไทยโดยใชการวิเคราะห

เชิงพื้นที่ดวยแบบจําลองผสมเชิงเสนนัยทั่วไปแบบเบย

การพัฒนาผลิตภัณฑกระเบื้องยางธรรมชาติตนทุนต่ําที่

มีสมบัติตานทานการลามไฟและใชเศษขยะพลาสติกเอ

ทธิลีนไวนิลอะซิเตทความละเอียดสูงเปนสารเติมแตง 

(โครงการตอเนื่อง ป 60-61)

รวม - โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-31106-05 5 316,400.00      

19 ต.ค.60 นายสุทธิพงษ  จํารูญรัตน 60 189,840.00       

นายประสิทธิ์  แพงเพชร 40 126,560.00       

61-31106-06 6 173,300.00      

19 ต.ค.60 ดร.ปริญญ  บุญกนิษฐ 50 86,650.00         

ผศ.สหรัตน  วงษศรีษะ 30 51,990.00         

นายเสกสรร  กันธรส 20 34,660.00         

61-31106-07 7 419,600.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.วิหาร  ดีปญญา 70 293,720.00       

วาที่ ร.อ.ดร.กิตติพงษ  สุวีโร* 30 125,880.00       

61-31106-08 8 320,500.00      

18 ต.ค.60 นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ 60 192,300.00       

ดร.กฤษฎา  เหล็กดี (วท.) 40 128,200.00       

61-31106-09 9 320,500.00      

18 ต.ค.60 ดร.พิษณุ  ทองขาว 50 160,250.00       

นายภิรมย  ตั้งจิตเพียรผล 50 160,250.00       

61-31106-10 10 381,500.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.วิหาร  ดีปญญา 70 267,050.00       

วาที่ ร.อ.ดร.กิตติพงษ  สุวีโร* 30 114,450.00       

การใชประโยชนจากเศษถนนยางมะตอยเกาสําหรับ

ผลิตภัณฑแผนกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นที่ตานทานแรง

ดัดสูงเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การเลือกแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับพยากรณ

ขอมูลอนุกรมเวลาเชิงพื้นที่ผลผลิตขาวและยางพารา

ของประเทศไทย

การเลือกฟงกชันฤดูกาลที่เหมาะสมในตัวแบบอนุกรม

เวลาแบบเบยสําหรับวิเคราะหราคาและผลผลิต

ยางพาราในประเทศไทย

การพัฒนาผนังบานดินสําเร็จรูปที่ตานทานการชะลาง

สูงและเปนฉนวนปองกันความรอนที่ดีสําหรับอาคาร

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  

(โครงการตอเนื่อง ป 60-61)

การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตวัสดุอางอิงทาง

ความแข็งในหนวย ร็อคเวลล สเกล บี ตามมาตรฐาน

ISO6508-3:2005

กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนา

กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันตาม

แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-31106-11 11 591,800.00      

19 ต.ค.60 นายอนันต  เต็มเปยม 50 295,900.00       

ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร* 50 295,900.00       

61-31406-12 12 100,000.00    

ผศ.วิโรจน  ฤทธิ์ทอง 50 50,000.00        

นายกร  พวงนาค 20 20,000.00        

ผศ.กุลยศ  สุวันทโรจน 10 10,000.00        

ผศ.สุรสิทธิ์  ประกอบกิจ 10 10,000.00        

นายธวัชชัย  ชาติตํานาญ 10 10,000.00        

4,133,600.00    -                -                100,000.00     -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพี้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

61-32106-01 1 221,300.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ดร.ณัฐพงศ  พันธุนะ 70 154,910.00       

รศ.ดร.ฟูศักดิ์  ชีวสุวิทย* 30 66,390.00         

61-32106-02 2 384,600.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.ประเสริฐ  วิโรจนชีวัน 100 384,600.00       

61-32106-03 3 137,400.00      

18 ต.ค.60 รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 50 68,700.00         

ผศ.มนัส  บุญเทียรทอง 50 68,700.00         

รวม 12 โครงการ

เทคนิคการแบงสวนของขอมูลภาพเอสเออารดวยวิธี

วอรเตอรเฉดและปรับเรียบฮีสโตแกรม

การศึกษาความลาของเหล็กกลาไมโครอัลลอยด EH36

 ที่อยูภายใตแรงดัด

การศึกษาทดลองการจัดการละลายน้ําแข็งในระบบ

เครื่องทําความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน

การประยุกตใชระบบนิวเมติกสไฟฟาเพื่อสราง

เครื่องตนแบบสําหรับยกตะกอชนิด 8 ตะกอของเครื่อง

ทอผาพื้นเมืองแบบกี่กระตุก

แอปพลิเคชันฐานขอมูลความเชี่ยวชาญสําหรับนักวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-32306-04 4 40,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.มนัส  บุญเทียรทอง 60 24,000.00        

รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 40 16,000.00        

61-32306-05 5 40,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แกว 100 40,000.00        

61-32306-06 6 40,000.00      

18 ต.ค.60 รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 50 20,000.00        

ผศ.อรุณ  ชลังสุทธิ์ 50 20,000.00        

61-32306-07 7 40,000.00      

18 ต.ค.60 นายสุรสิทธิ์  ประกอบกิจ 100 40,000.00        

61-32306-08 8 40,000.00      

18 ต.ค.60 นายธีระวัฒน    แมนดวง 50 20,000.00        

นายอาวุธ    ฉายศิริ 50 20,000.00        

61-32306-09 9 40,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.พูนศรี  วรรณการ 100 40,000.00        

61-32306-10 10 40,000.00      

19 ต.ค.60 นายสุทธิพงษ  จํารูญรัตน 70 28,000.00        

นายภิรมย  ตั้งจิตเพียรผล 30 12,000.00        

61-32306-11 11 40,000.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ดร.ณัฐพงศ  พันธุนะ 70 28,000.00        

ผศ.สมเกียรติ  ทองแกว 30 12,000.00        

การวิเคราะหผลทางเศรษฐศาสตรสําหรับติดตั้งสถานี

จําหนายไฟฟายอย

การวิเคราะหแรงดันตกครอมหัวสายเคเบิลใตดินที่ใช

รูปแบบการจัดวางสายของการไฟฟาสวนภูมิภาค

การศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑทองเหลืองจากการอัดผง

โลหะ

การจําลองกังหันลมเชื่อมตอระบบกริดไฟฟา 1 เฟส

เครื่องกะเทาะและแยกสิ่งเจือปนเมล็ดขาวโพด

การสรางชุดเฝาระวังคาความเปนกรดเปนเบสในน้ํา

แบบเวลาจริง

การเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟากําลังดวยอุปกรณ 

FACTS

การสรางชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กทริกตอไฟฟา

แรงดันสูงของฉนวนไฟฟา



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-32306-12 12 30,000.00      

19 ต.ค.60 ผศ.สมเกียรติ  ทองแกว 70 21,000.00        

ผศ.ดร.ณัฐพงศ  พันธุนะ 30 9,000.00         

61-32306-13 13 30,000.00      

18 ต.ค.60 ร.ต.พลกฤษณ  จริยตันติเวทย 60 18,000.00        

นางฉัตรแกว  จริยตันติเวทย 40 12,000.00        

61-32306-14 14 40,000.00      

18 ต.ค.60 นายนิลมิต  นิลาศ 100 40,000.00        

61-32306-15 15 40,000.00      

19 ต.ค.60 นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 100 40,000.00        

61-32306-16 16 40,000.00      

19 ต.ค.60 นายจักรกฤษณ   ยิ้มแฉง 100 40,000.00        

743,300.00      -                500,000.00     -                -                

งบประมาณภายนอก

1 3,581,200.00  

นายศุภชัย  หลักคํา

นายอนันต  เต็มเปยม

นายนิธิพล  เอกบุญญฤทธิ*์

การยกระดับเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

ยางลอเพื่อขอรับรองมาตรฐาน UN ECE Regulation 

No.117 (ทุน สกว.)

การสรางและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการจําลอง

กรณีศึกษาของระบบไฟฟาในระบบปรับอากาศ

การพัฒนาแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตสําหรับการ

กําเนิดคลื่นแมกนีโตอะคูสติกเพื่อการสราง

ภาพตัดขวางแบบไมทําลาย

การวิเคราะหลิงคเว็บไซตของคณะวิศวกรรมศาสตร 

มทร.พระนคร

การศึกษาการใชประโยชนจากผลิตภัณฑบล็อกปูพื้น

จากเศษหินบะซอลตเพื่อลดอุณหภูมิภายนอกอาคาร

การศึกษาอุณหภูมิความรอนที่เหมาะสมตอการอบเผา

ขจัดตนแบบเรชิ่นในเบาปูนหลอเครื่องประดับ

รวม 16 โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

2 1,536,000.00  

น.ส.จันทิมา  ริ้วลายเงิน

3 15,436,084.00   

ดร.พสิษฐ  สุวรรณภิงคาร

4 15,146,210.00   

ผศ.ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง

-                 -                -                -                35,699,494.00 

12,731,100.00  -                500,000.00     100,000.00     35,699,494.00 

คณะศิลปศาสตร

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร เปาหมายและขอริเริ่มของรัฐ

-                 -                -                -                -                

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

61-21107-01 1 160,300.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท 100 160,300.00       

การพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

ขั้นปลายตามแนวทางวิธี LIME: กรณีศึกษารถไฟฟากับ

รถยนตสวนบุคคล (ทุน สวทช.)

รวม 4 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ

รวม - โครงการ

แนวทางการสงเสริมการผลิตขาวปลอดสารพิษเพื่อ

ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนแพรกหนามแดง 

จังหวัดสมุทรสงคราม

E8-Power Buoys ทุนลอยน้ําสําหรับผลิตกําลังไฟฟา

ของทาเรือโดยสารเลียบคลอง แมน้ํา และเปนแนวบัง

ลดความแรงของกระแสน้ําขนาดพิกัด 3kW (ทุน กฟผ.)

การนําโซลารเซลลกึ่งใสมาใชกับเกษตรกรรมการปลูก

พืช  (ทุน กฟผ.)



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-21307-02 2 25,000.00      

18 ต.ค.60 น.ส.อังคณา  แวซอเหาะ 100 25,000.00        

61-21307-03 3 25,000.00      

19 ต.ค.60 น.ส.ฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ อยุธยา 50 12,500.00        

ดร.พรพิไล  เติมสินสวัสดิ์ 50 12,500.00        

61-21307-04 4 40,000.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ดร.ณรงค  โพธิ์พฤกษานันท 100 40,000.00        

61-21307-05 5 25,000.00      

18 ต.ค.60 นายกิจทวีสิน  วิชัยดิษฐ 100 25,000.00        

61-21307-06 6 30,000.00      

19 ต.ค.60 นายญาณาธร  เธียรถาวร 100 30,000.00        

61-21307-07 7 30,000.00      

18 ต.ค.60 นายพัดยศ  เพชรวงษ 100 30,000.00        

160,300.00      -                175,000.00     -                -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดขอบ

61-22107-01 1 299,200.00      

20 ต.ค.60 ดร.พงศรัชตธวัช  วิวังสู 60 179,520.00       

น.ส.อรจิรา  ธรรมไชยางกูร 40 119,680.00       

รวม 7 โครงการ

การพัฒนารูปแบบการรูสนเทศเพื่อการสงเสริมสุขภาพ

สําหรับผูสูงอายุใน สังคมไทย

รูปแบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในยุค

 การศึกษาพฤติกรรมการลดความอวนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การมีสวนรวมของชุมชนตลาดน้ําลําพญา จังหวัด

นครปฐมในการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

แนวทางการสงเสริมการอานของนักศึกษาคณะศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แนวทางการพัฒนาการตลาดแหลงทองเที่ยวทางศิลปะ

วิทยาการ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติภาคกลาง

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

ประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษา พระอารามหลวงใน

เขต อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

ี



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-22307-02 2 25,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.เกษสุนีย  บํารุงจิตต 100 25,000.00        

61-22307-03 3 25,000.00      

18 ต.ค.60 รศ.รังสรรค  อักษรชาติ 20 5,000.00         

ผศ.จิรภัทร  ตันติทวีกุล 20 5,000.00         

ผศ.ชัยชนะ  มิตรสัมพันธ 20 5,000.00         

นายขจรเกียรติ  ขุนชิต 20 5,000.00         

ผศ.ดร.เกษสุนีย  บํารุงจิตต 20 5,000.00         

299,200.00      -                50,000.00       -                -                

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน

61-31107-01 1 297,600.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ดร.ณรงค  โพธิ์พฤกษานันท 60 178,560.00       

น.ส.เมทิกา  พวงแสง 40 119,040.00       

61-31307-02 2 25,000.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท 50 12,500.00        

ดร.อรุณี  อรุณเรือง 25 6,250.00         

น.ส.เจนตา  แกวลาย 25 6,250.00         

ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอทักษะของ

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ใน

ศตวรรษที่ 21

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โดยวิธีการจัดประสบการณตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

 รายวิชาทักษะการรูสารสนเทศ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา คณะศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวม 3 โครงการ

บทบาทของครอบครัว ทองถิ่นและชุมชนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตภาคกลางโดยใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-31307-03 3 20,000.00      

19 ต.ค.60 ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสดิ์ 100 20,000.00        

61-31307-04 4 20,000.00      

19 ต.ค.60 น.ส.ภัทรมุข  พงษธา 100 20,000.00        

61-31407-05 5 100,000.00    

ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท 60 60,000.00        

ผศ.รุงอรุณ  พรเจริญ (คอ.) 40 40,000.00        

297,600.00      -                65,000.00       100,000.00     -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพี้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

61-32307-01 1 40,700.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ดร.ภคพนธ  ศาลาทอง 100 40,700.00        

-                 -                40,700.00       -                -                

757,100.00      -                330,700.00     100,000.00     -                

รวม 1 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการกลุม 

 วิชาภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

องคประกอบของเว็บไซตเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการทางการทองเที่ยวผานผูใหบริการดานการ

จองการทองเที่ยวแบบออนไลน

การพัฒนาชุดการเรียนรูศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่

ยั่งยืนดวยสื่อสังคมออนไลน

รวม 5 โครงการ

รูปแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร

ชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทรา



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร เปาหมายและขอริเริ่มของรัฐ

61-11108-01 1 610,400.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ 100 610,400.00       

610,400.00      -                -                -                -                

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

61-22108-01 1 152,700.00      

19 ต.ค.60 ดร.กาญจนา  ลือพงษ 50 76,350.00         

ดร.ไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท 40 61,080.00         

นายวิโรจน  ยิ้มขลิบ 10 15,270.00         

61-21308-01 2 40,000.00      

19 ต.ค.60 นายกองเกียรติ  มหาอินทร 25 10,000.00        

ผศ.ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์ 15 6,000.00         

นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ 15 6,000.00         

นายทวีศักดิ์  สาสงเคราะห 15 6,000.00         

นายเกษม  มานะรุงวิทย 15 6,000.00         

นางชลธิชา  สาริกานนท 15 6,000.00         

152,700.00      -                40,000.00       -                -                รวม 2 โครงการ

การออกแบบเครื่องทอผาแบบ 2 กระสวยดวยเครื่อง

แจ็คการด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผายกดอกเมือง

นครตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค

รวม 1 โครงการ

การพิมพสีครั่งบนผาฝายและผาพอลิเอสเตอรโดยไมใช

การมอรแดนทสําหรับ ผูประกอบการรายยอย

การศึกษาความเปลี่ยนแปลงและการดํารงอยูของ

ผาซิ่นตีนจกไทยวน จังหวัดสระบุรี



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดขอบ

-                 -                -                -                -                

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน

-                 -                -                -                -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพี้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

61-32308-01 1 40,000.00      

18 ต.ค.60 ดร.เกษม  มานะรุงวิทย 65 26,000.00        

น.ส.กรชนก  บุญทร 35 14,000.00        

61-32308-02 2 40,000.00      

18 ต.ค.60 น.ส.นิตยา  วันโสภา 60 24,000.00        

ดร.จรัสพิมพ  วังเย็น 20 8,000.00         

น.ส.ไอรดา  สุดสังข 10 4,000.00         

นางเสาวนีย  รัฐนิธิคุณานนท 10 4,000.00         

61-32308-03 3 30,000.00      

18 ต.ค.60 น.ส.สุดากาญจน  แยบดี 60 18,000.00        

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ 20 6,000.00         

นางสุจิตรา  ชนันทวารี 10 3,000.00         

นางวิภาดา  กระจางโพธิ์ 10 3,000.00         

รวม - โครงการ

รวม - โครงการ

การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาขาวมาทอมืออางหิน ชลบุรี

การพัฒนารูปแบบเครื่องแตงกายจากผาทอพื้นเมืองไท

ทรงดํา บานหัวเขาจีน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การขึ้นตนแบบผลิตภัณฑเคหะสิ่ง

ทอประเภทหมอน



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

-                 -                110,000.00     -                -                

งบประมาณภายนอก

1 5,085,000.00  

ผศ.เฟองฟา  เมฆเกรียงไกร

2 300,000.00    

ดร.กาญจนา  ลือพงษ

3 778,000.00    

นายเกษม  มานะรุงวิทย

4 550,000.00    

นายศรัณย  จันทรแกว

5 550,000.00    

น.ส.สุดากาญจน  แยบดี

-                 -                -                -                7,263,000.00   

763,100.00      -                150,000.00     -                7,263,000.00   

รวม 3 โครงการ

โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทออีสานดวยนวัตกรรม

 (จังหวัดกาฬสินธุ อุบลราชธานีและบุรีรัมย)  (ทุน

กระทรวงวิทย)

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ OTOP 

 ดวยวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่

จังหวัดอุบลราชธานี ตอเนื่องปที่ 2  (ทุนกระทรวงวิทย)

รวม 5 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ

การจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

เสนใยปานศรนารายณในเชิงพาณิชย (ทุน วช.)

การจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการ

มวนเสนดายยืนดวยนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น

ใหมสูชุมชนเชิงพาณิชย (ทุน วช.)

การจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีจากเครื่อง

ทอผาที่สามารถพกพา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเชิง

พาณิชย (ทุน วช.)



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร เปาหมายและขอริเริ่มของรัฐ

-                 -                -                -                -                

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

61-21109-01 1 381,500.00      

19 ต.ค.60 นายชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท 70 267,050.00       

นายธานี  สุคนธะชาติ 20 76,300.00         

นางมัทธี  ปราโมทยเมือง 10 38,150.00         

61-21109-02 2 343,400.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ประชา  พิจักขณา 80 274,720.00       

ดร.กิ่งกาญจน  พิจักขณา 20 68,680.00         

61-21109-03 3 473,000.00      

19 ต.ค.60 นายอาณัฎ  ศิริพิชญตระกูล 60 283,800.00       

น.ส.ยุวดี  พรธาราพงศ 40 189,200.00       

61-21109-04 4 610,400.00      

18 ต.ค.60 ผศ.ชานนท  ตันประวัติ 70 427,280.00       

นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก 30 183,120.00       

การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากกระดาษ

เคลือบน้ํายางพาราดวยวิธีการปมตัดขึ้นรูป ในงาน

บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑแกวและเซรามิค

การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกแหลงโบราณคดี

บานปราสาท จังหวัดนครราชสีมา

การใชประโยชนจากเถายานางกับออกแบบผลิตภัณฑ

จากภูมิปญญา หัตถกรรมทองถิ่นทางภาคใตสูแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรค

การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การใชงานรถ

ขายอาหารเคลื่อนที่

รวม - โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-21109-05 5 380,000.00      

19 ต.ค.60 นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก 70 266,000.00       

ผศ.ชานนท  ตันประวัติ 30 114,000.00       

61-21109-06 6 488,300.00      

19 ต.ค.60 นายอาณัฎ  ศิริพิชญตระกูล 60 292,980.00       

น.ส.ยุวดี  พรธาราพงศ 40 195,320.00       

61-21109-07 7 366,300.00      

19 ต.ค.60 น.ส.ยุวดี  พรธาราพงศ 60 219,780.00       

นายอาณัฎ  ศิริพิชญตระกูล 40 146,520.00       

61-21109-08 8 351,000.00      

19 ต.ค.60 ดร.กิ่งกาญจน  พิจักขณา 80 280,800.00       

ผศ.ประชา  พิจักขณา 20 70,200.00         

61-21109-09 9 366,200.00      

19 ต.ค.60 น.ส.ยุวดี  พรธาราพงศ 60 219,720.00       

นายอาณัฎ  ศิริพิชญตระกูล 40 146,480.00       

61-21109-10 10 351,000.00      

19 ต.ค.60 ดร.กิ่งกาญจน  พิจักขณา 60 210,600.00       

ผศ.มานิตย  แกววงษศิริ 15 52,650.00         
ผศ.เสาวลักษณ  คงคาฉุยฉาย (ทค.) 15 52,650.00         

ผศ.ประชา  พิจักขณา 10 35,100.00         

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตกแตงบานจากจัก

สานเชือกมัดฟางแนวทางผลิตภัณฑสรางสรรค

วัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการออกแบบชุดเฟอรนิเจอรสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมชาวเมือง เหนือจากผาตีนจกทอมือ ของ

ศูนยเรียนรูผาจกเมืองลองและการยอมสีธรรมชาติ 

อําเภอลอง จังหวัดแพร

การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรคตกแตงผนังบานจาก

เศษผาไหมเหลือทิ้ง

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของตกแตง

บานจากเศษผาหมอฮอมเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ เพื่อ

ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม ของกลุมรานคาผาหมอฮอม

 บานทุงโฮง จังหวัดแพร

การศึกษารูปแบบเครื่องปนดินเผาแมน้ํานอย จังหวัด

สิงหบุรีบูรณาการสูการ ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก

และตกแตงบานเชิงพาณิชย

การใชประโยชนหญาแฝกเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ

หัตถกรรมทองถิ่นภาคอีสานแนวคิดศิลปะไทยรวมสมัย

สูแนวทางอุตสาหกรรมสรางสรรค



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-21309-11 11 50,000.00      

19 ต.ค.60 นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก 70 35,000.00        

นายณัฐวิทย  คงศรีชาย* 30 15,000.00        

4,111,100.00    -                50,000.00       -                -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดขอบ

61-22109-01 1 419,600.00      

19 ต.ค.60 นายนพดล  คลายวิเศษ 100 419,600.00       

61-22109-02 2 419,600.00      

18 ต.ค.60 นายกรณพงศ  ทองศรี 90 377,640.00       

น.ส.ปริณัน  บานชื่น 10 41,960.00         

61-22109-03 3 305,300.00      

19 ต.ค.60 นายคมเขต  เพ็ชรรัตน 70 213,710.00       

นางศิริพันธ  มิ่งขวัญ 15 45,795.00         

น.ส.อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน 15 45,795.00         

61-22109-04 4 343,300.00      

19 ต.ค.60 นายธานี  สุคนธะชาติ 80 274,640.00       

นายคณิต  อยูสมบูรณ 20 68,660.00         

การศึกษาเพื่อออกแบบอารยสถาปตยและภูมิทัศนทาง

กายภาพ สู แนวคิดการ ออกแบบเพื่อมวลชน รองรับ

การบริการดานสังคมและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

กรณีศึกษา: ชุมชน100 ป หลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

การออกแบบสภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองตอการใช

งานสําหรับคนพิการและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค กรุงเทพมหานคร

แนวทางการออกแบบเฟอรนิเจอร จักสานจากตนกก 

กลุมอาชีพบานแพง ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมบรรจุภัณฑจากตนผือสําห

รับผลิตภัณฑชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดหนองคาย

จารึกภาพเขียนสี่พันป วัดเขาจันทรงาม จ.นครราชสีมา

 บูรณาการสูการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกและ

ตกแตงบาน เพื่อประโยชนทางพาณิชย

รวม 11 โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-22109-05 5 343,300.00      

18 ต.ค.60 นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง 80 274,640.00       

นายธานี  สุคนธะชาติ 10 34,330.00         

นายชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท 10 34,330.00         

61-22109-06 6 229,000.00      

18 ต.ค.60 นายคณิต  อยูสมบูรณ 80 183,200.00       

นายธานี  สุคนธะชาติ 20 45,800.00         

61-22109-07 7 373,800.00      

19 ต.ค.60 นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก 70 261,660.00       

ผศ.ชานนท  ตันประวัติ 30 112,140.00       

61-22109-08 8 370,000.00      

19 ต.ค.60 นายนพดล  คลายวิเศษ 70 259,000.00       

นายศรัณยู  สวางเมฆ 30 111,000.00       

61-22109-09 9 381,500.00      

19 ต.ค.60 นายนพดล  คลายวิเศษ 70 267,050.00       

นายศรัณยู  สวางเมฆ 30 114,450.00       

61-22109-10 10 419,600.00      

18 ต.ค.60 นายกรณพงศ  ทองศรี 90 377,640.00       

น.ส.รุจิวรรณ  อันสงคราม 10 41,960.00         

โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุปกรณประกอบถนน ที่

สัมพันธกับการใชงานพื้นที่สวนตัวในพื้นทีสาธารณะ

เพื่อตอบสนองกับการดําเนินชีวิตในสังคมเมือง

การศึกษาและพัฒนาตนแบบบานพักอาศัยประหยัด

พลังงานขนาดเล็กสําหรับผูประสบภัย

การศึกษาและพัฒนาตนแบบบานพักอาศัยประหยัด

พลังงานขนาดเล็กสําหรับครอบครัวผูมีรายไดนอย

การออกแบบสภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองตอการใช

งานสําหรับตอบ เด็กออนพิการทางสมอง กรณีศึกษา: 

สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา 

“บานนนทภูม”ิ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

การสรางสรรคสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ ศูนยการเรียนรูชุมชน

(เศรษฐกิจพอเพียง)บานคลองหัวชาง อําเภอวิหารแดง 

จังหวัดสระบุรี

โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลปสําเร็จรูป เพื่องาน

บรรจุภัณฑสินคาOTOPแบบยั่งยืน ที่แสดงอัตลักษณ

จังหวัดหนองคาย



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

3,605,000.00    -                -                -                -                

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน

61-31109-01 1 419,600.00      

19 ต.ค.60 น.ส.ยุวดี  พรธาราพงศ 100 419,600.00       

61-31109-02 2 302,600.00      

19 ต.ค.60 ผศ.ประชา  พิจักขณา 70 211,820.00       

ดร.กิ่งกาญจน  พิจักขณา 15 45,390.00         

ดร.สาธิต  เหลาวัฒนพงษ 15 45,390.00         

61-31409-03 3 100,000.00    

นายศิรวัชร  พัฒคุม 50 50,000.00        

นายคณิต  อยูสมบูรณ 30 30,000.00        

น.ส.บุศรินทร  มั่นวิชาชัย 20 20,000.00        

722,200.00      -                -                100,000.00     -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพี้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

-                 -                -                -                -                

8,438,300.00    -                50,000.00       100,000.00     -                

การออกแบบเฟอรนิเจอรจากเสนขวดน้ําพลาสติก

เหลือทิ้ง

การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นผานระบบ

ออนไลนดานการพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส

รวม 3 โครงการ

รวม - โครงการ

รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ

รวม 10 โครงการ

การศึกษาและพัฒนาเฟอรนิเจอรแบบพับจากไม

ยางพารา เพื่อรักษ สิ่งแวดลอมและการพัฒนา

ผลิตภัณฑสูแนวคิดอุตสาหกรรมสรางสรรค



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร เปาหมายและขอริเริ่มของรัฐ

-                 -                -                -                -                

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรของประเทศ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

61-21110-01 1 238,500.00      

19 ต.ค.60 น.ส.เมทิกา  พวงแสง 100 238,500.00       

238,500.00      -                -                -                -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดขอบ

61-22110-01 1 251,800.00      

19 ต.ค.60 น.ส.พัชรนันท  ยังวรวิเชียร 40 100,720.00       

น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ (ทค.) 20 50,360.00         

น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร 20 50,360.00         

น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 20 50,360.00         

251,800.00      -                -                -                -                

การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑรวมสมัย เพื่อ

พัฒนาภาพลักษณและเพิ่มมูลคาสินคาแกชุมชน : 

กรณีศึกษากลุมผลิตปลาดุกรา จังหวัดพัทลุง

รวม 1 โครงการ

แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพดานอาหารสําหรับ

ผูสูงอายุ : กรณีศึกษากลุมบานหวยทรายเหนือ ตําบล

ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

(โครงการตอเนื่อง ป 60-61)

รวม 1 โครงการ

รวม - โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเชิงลึกหรือตอยอดเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน

61-31110-01 1 676,800.00      

19 ต.ค.60 ดร.ประกอบ  ชาติภุกต (วศ.) 50 338,400.00       

ผศ.ดร.วิโรจน  ฤทธิ์ทอง (วศ.) 10 67,680.00         

น.ส.ณัฏฐชยธร  วัทธิกรสิริกุล (วศ.) 10 67,680.00         

น.ส.พัชรนันท  ยังวรวิเชียร 10 67,680.00         

น.ส.วิสุตา  วรรณหวย 10 67,680.00         

นายณัฏฐภัค  ฉินทกานนท 5 33,840.00         

น.ส.เรณู  วงคลังกา 5 33,840.00         

61-31310-02 2 40,000.00      

19 ต.ค.60 น.ส.วัชราภรณ  ชัยวรรณ 40 16,000.00        

น.ส.พัชรนันท  ยังวรวิเชียร 20 8,000.00         

น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 20 8,000.00         

น.ส.เรณู  วงคลังกา 20 8,000.00         

61-31310-03 3 50,000.00      

19 ต.ค.60 น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 40 20,000.00        

น.ส.วัชราภรณ ชัยวรรณ 20 10,000.00        

น.ส.พัชรนันท  ยังวรวิเชียร 20 10,000.00        

การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลวารสาร

อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา วารสารวิชาการและวิจัย 

มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อุลตราโซนิกสโมลสําหรับแผนเกราะเซรามิกสกันกระสุน

การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย (RPM) กรณีศึกษา 

กองทุนเพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

61-31310-04 4 40,000.00      

19 ต.ค.60 น.ส.เมทิกา  พวงแสง 40 16,000.00        

น.ส.วิสุตา  วรรณหวย 20 8,000.00         

นายณัฏฐภัค  ฉินทกานนท 20 8,000.00         

นายปยวัฒน  เจริญทรัพย 10 4,000.00         

น.ส.หญิง  มัทนัง 10 4,000.00         

61-31410-05 5 100,000.00    

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต (วศ.) 30 30,000.00        

น.ส.ณัฏฐชยธร  วัทธิกรสิริกุล (วศ.) 20 20,000.00        

น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 10 10,000.00        

น.ส.เมทิกา  พวงแสง 10 10,000.00        

น.ส.วัชราภรณ  ชัยวรรณ 10 10,000.00        

น.ส.พัชรนันท  ยังวรวิเชียร 10 10,000.00        

น.ส.วิสุตา  วรรณหวย 10 10,000.00        

676,800.00      -                130,000.00     100,000.00     -                

กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพี้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

-                 -                -                -                -                

การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การพัฒนางานบริการวิชาการจากงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวม 5 โครงการ

รวม - โครงการ



รายได รายได รายได

มหาวิทยาลัย หนวยงาน วิจัยสถาบัน

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัส

โครงการวิจัย
ลําดับที่ ชื่อขอเสนอการวิจัย คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)

การจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ภายนอก

งบประมาณภายนอก

1 3,000,000.00    

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต (วศ.)

-                 -                -                -                3,000,000.00   

1,167,100.00    -                130,000.00     100,000.00     3,000,000.00   

รวม 1 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ

แผนเกราะเซรามิกสและเกราะโลหะกันกระสุนระดับ 4

 สําหรับรถยนตปกติขนาดเล็กติดเกราะ (ทุน วช.)


	แยกรายชื่อ

