
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

   
1. ชื่อโครงการ  การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาหลักสูตรการทอผืนผ้าจากเส้นใยกก  การแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิง

พาณิชย์ โดยมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบุรี                                                                                             
 

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย..............458,400.00........... บาท  
3. วันที่ก าหนดราคากลาง ................................................25 ตุลาคม  2561............................................  

 เป็นเงิน..............................................................................458,400.00.................................................... บาท  
4. หมวดค่าตอบแทน ................................152,640.00. …………………………………………………………………….....

 บาท 
     4.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%.........................................45,840.00........................................ บาท 
     4.2  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา จ านวน 3 ราย....................60,000.00........................................... บาท 
     4.3  ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 7 วัน x 1,200 บาท)………..  16,800.00………................บาท 
          4.4  ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย.(2 คน x.15,000 บาท)..................30,000.00....................... บาท 
 
4.1 ประเภทนักวิจัย....................สังคมศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งทอ 
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย 

นักวิจัย 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขา 

ประสบการณ์
ในการท าวิจัย 

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์ ค.ด. อุดมศึกษา, สารสนเทศ 15 
ผู้ร่วมวิจัย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก ค.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา 20 
ผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน ศ.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา 15 
ผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร Ph.D. ภาษาต่างประเทศ 15 
ผู้ร่วมวิจัย นางบุปผา อารีรักษ์ ม.6 ศิลป์-ภาษา 12 
ผู้ร่วมวิจัย ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์  ศ.ด. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 15 
ผู้ร่วมวิจัย นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งทอ 20 
ผู้ร่วมวิจัย ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน ค.ด. อุดมศึกษา, คอมพิวเตอร์ 15 
ผู้ร่วมวิจัย นายกิจทวีสิน  วิชัยดิษฐ ศศ.ม. ภาษาไทย, บริหารฯ 15 

 
4.3 จ านวนนักวิจัย .................................................8...................................................................................คน 

 

5. หมวดค่าจ้าง..................................................................-...............................................................................บาท.  
   

6. หมวดค่าใช้สอย....................................................    153,380.00  ………………………….........……… บาท 
6.1  ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บาท x 22 วัน)                       31,680.00                บาท 
6.2  ค่าท่ีพัก (6 คน  x 8 คืน x 400 บาท)                            19,200.00                บาท 
6.3  ค่าพาหนะรับจ้าง (3,500 บาท X 22 วัน)                        77,000.00             บาท 
6.4  ค่าอาหารกลางวัน (150 คน x 2 จังหวัด x 65 บาท)           19,500.00                 บาท 
6.5  ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล                                                   6,000.00                 บาท 

 



7. ค่าวัสดุ............................................................. 129,460.00. ……………………………..         บาท 
7.1 ค่าจ้างพิมพ์งานวิจัยตลอดโครงการวิจัย                            10,000.00              บาท 
7.2 ค่าวัสดุส านักงาน                                                        4,000.00        บาท 
7.3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                            2,000.00              บาท 
7.4 ค่าเขียนโปรแกรมและการสร้างสื่อ CAI                             99,000.00  บาท 
7.5 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม                                              7,460.00  บาท 
7.6 ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสารฉบับสมบูรณ์                                  7,000.00  บาท 

 

8 
9. 

10. 
11. 
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13. 

ค่าครุภัณฑ.์............................................................. - ……………………………………………………..   บาท 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) ……………………………..     บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 5%    ............................................22,920.00. ……………………………      บาท                        
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ .............................................................. - …………………………………………          บาท 
รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ผู้รับผิดชอบ)ที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย 
TOR – คณะอนุกรรมการการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
12.1 ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์  
12.2 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก 
12.3 ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน 
12.4 ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร 
12.5 นางบุปผา อารีรักษ์ 
12.6 ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ 
12.7 นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 
12.8 ดร.ยวุลักษณ์ เส้งหวาน 
12.9 นายกิจทวีสิน  วชิัยดิษฐ 
ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 - ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2562 
 - ระเบียบกระทรวงการคลัง 
 - ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือการสนับสนุนให้ทุนการวิจัยส าหรับโครงการวิจัยที่มี
วงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


