
ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร์
1 ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อคุณภาพของขนมขา้วตู นางสาวอภญิญา มานะโรจน์

นางสาวปรัศนีย ์ทับใบแยม้
นางสาวฐิติพร เพ็งวัน

50
25
25

30,000 1

2 ปัจจยัด้านอปุสงค์ของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในธุรกจิ ฟู้ดทรัค (Food Truck) กรณีศึกษา : เขตห้วยขวาง,
 จตุจกัร และลาดพร้าว

นายเขม อภภิทัรวโรดม
นายปรัชญา แพมงคล

60
40

13,000 1

3 การรับรู้บทบาทในการอนุรักษ์งานแกะสลักผักและผลไม้ นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกจิ
นางสาวสมปรารถนา สุขสละ
นางสาวสุกญัญา จนัทกลุ

60
20
20

18,000 3

4 การยดือายกุารเกบ็รักษาของผลิตภณัฑ์น ้าหวานเขม้ขน้จาก
กระเจีย๊บแดงที่ใชส้ารให้ความหวานจากหญา้หวาน

นางสาวดวงรัตน์  แซ่ตั ง
นางสาวดวงกมล ตั งสถติพร
นายนพพร  สกลุยนืยงสุข
นายธนภพ  โสตรโยม
นางสาววรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์

60
10
10
10
10

10,000 3

       71,000.00

ขอ้เสนอกำรวิจัยงบประมำณเงินรำยได ้ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

รวม  4  โครงกำร



ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยสีือ่สำรมวลชน
5 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชงิสาเหตุของการใช้

ประโยชน์และความพึงพอใจเทคโนโลยสีารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นางวิมลพรรณ อาภาเวท
นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี

50
50

30,000 1

6 พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการน้าไปใช้
ประโยชน์ของผู้ชมรายการท่องเที่ยว ผ่านยทููบ

นางนิศากร ไพบูลยสิ์น 100 45,000 1

       75,000.00รวม  2  โครงกำร



ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

คณะบริหำรธุรกิจ
7 แอพพลิเคชัน่ระบบบริหารจดัการวิสาหกจิชมุชนบ้านน ้า

ทรัพย ์  จ.เพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารยศิ์ริรัตน์ ช้านาญรบ
นางสาวชมพูนุท โภคณิตถานนท์

60
40

37,500 2

8 ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานยคุดิจทิัลของผู้ประกอบวิชาชพี
บัญชี

ผู้ชว่ยศาสตราจารยจ์้านงค์ จนัทโชโต 100 30,000 2

9 อปุกรณ์ตรวจจบัการบุกรุกภายในบ้าน ด้วยการแจง้เตือน
ผ่าน Line

นายเกยีรติศักด์ิ ลาภพาณิชยกลุ 100 30,000 2

10 รูปแบบความสัมพันธ์เชงิสาเหตุของปัจจยัที่ส่งผลต่อระบบ
สารสนเทศทางบัญชขีองวิสาหกจิชมุชนในจงัหวัดสมุทรสาคร
 สมุทรสงครามและราชบุรี

ผู้ชว่ยศาสตราจารยบ์ุญธรรม พร
เจริญ

100 45,000 2

11 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการปลูกขา้วใน
จงัหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี

นายธนธัส ทัพมงคล 100 37,000 3

12 ต้นแบบโมบายแอปพลิเคชนัศัพท์เทคนิคทางวิชาชพี
ภาษาองักฤษ ส้าหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นางสาวอนุมาศ แสงสว่าง
นายศราวุธ แดงมาก

50
50

22,500 3

13 การคุ้มครองผู้บริโภคในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส้าอางสมุนไพรไทย
ที่มีการส่ังซื อทางอนิเทอร์เน็ต

ผู้ชว่ยศาสตราจารยศ์ศพร มุ่งวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิด์ิเดช สุทธิวานิช

80
20

30,000 3

14 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เงินปันผล กบั อตัราส่วน
ความสามารถในการกอ่หนี  และอตัราส่วนความสามารถใน
การท้าก้าไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์กลุ่ม
ประกนัภยัและประกนัชวีิต

นางสาวสุพัตรา อภชิยัมงคล 100 22,500 3

15 ระบบบัญชอีอนไลน์แบบคลาวด์ และความได้เปรียบทางการ
แขง่ขนัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย

นายสุวิทย ์ไวยทิพย์ 100 30,000 3

16 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ท้าบัญชขีองวิสาหกจิชมุชนใน
กลุ่มจงัหวัดภาคกลาง

ผู้ชว่ยศาสตราจารยอ์มรศิริ ดิสสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณ
บ้ารุง

50
50

37,500 3

17 หลักธรรมาภบิาลและมาตรฐานในการปฏบิัติงานของนัก
บัญชทีี่มีผลกระทบต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน

นางศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข 100 22,500 3

18 "ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน และประเภทโครงสร้างผู้ถอืหุ้น ที่มีต่อระดับ
คุณภาพก้าไร และความสามารถในการท้าก้าไร"

นางสาวพิฐชญาณ์ คาเนโกะ
นายศรายทุธ์ ยิ มเรือน
นายธนกร ชุน้ตระกลู

50
30
20

30,000 3

19 ปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กบัการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์เพื่อการ
ส่ือสารทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

นางสาวอารีย ์มยงัพงษ์
นายณรงค์ฤทธิ ์ธีระเวช
นายเกื อกลู ตาเยน็

60
20
20

22,500 3

20 การใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการด้าเนินชวีิตของผู้
มีงานท้าในกรุงเทพมหานคร

ผู้ชว่ยศาสตราจารยพ์ีรญา เชตุพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรประภา แสงสินเจริญชัย

นางสาวบุญเรียม ทะไกรราช
นางสาวณัฐชา ธา้รงโชติ

25
25
25
25

22,500 3

21 แนวทางการพัฒนากจิกรรมเพื่อสร้างจติส้านึกการแยกขยะ
ในครัวเรือน

นางสาววรัญญา แกว้เชอืกหนัง 100 22,500 3



ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

22 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านของชมุชน
บ้านขอนขว้าง อ้าเภอเมือง จงัหวัดปราจนีบุรี

นางลลิดา จมูโสดา 100 30,000 3



ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

23 การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
หลักสูตรภาษาองักฤษธุรกจิ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นางธิดารัตน์ นาคเกี ยว 100 22,500 3

24 ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์อจัฉริยะส้าหรับ
เกษตรกร

นายพรคิด อั นขาว
นางสาววรรณพร ทีเกง่

80
20

37,500 3

25 การพัฒนาระบบบัญชเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัท้า
รายงานทางการเงินของวิสาหกจิชมุชนในเขต
กรุงเทพมหานคร

นายพลภทัร พลบูรณ์
นางสาวรณพร พิทักษ์มวลชน

50
50

22,500 3

      554,500.00รวม  19  โครงกำร



ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

26 การพัฒนาระบบเฝ้าสังเกตการแทรกตัวของน ้าเค็มส้าหรับ
พื นที่ปลูกทุเรียนจงัหวัดนนทบุรี

นายศิริชยั สาระมนัส
นางสาววรินธร บุญยะโรจน์

60
40

25,000 1

27 การพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรออร์แกนิคแบบอตัโนมัติ นางสาววรินธร บุญยะโรจน์
นายศิริชยั สาระมนัส

60
40

25,000 1

28 เส้นทางเดินเท้าที่เหมาะสมส้าหรับการท่องเที่ยวในเมืองลพบุรี นางณิศรา สุทธิสังข์
นางสาวสุขจติร ตั งเจริญ

50
50

7,000 1

29 สารสกดัจากสปอร์เห็ดหลินจอืแดงจากวิสาหกจิชมุชนฟาร์ม
เห็ดกลางบ้าน จงัหวัดปทุมธานี เพื่อใชเ้ป็นส่วนผสมส้าคัญใน
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส้าอางค์

นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ
นางสาวภทัริกา สูงสมบัติ
ผู้ชว่ยศาสตราจารยณั์ฐชมยั ลักษณ์
อ้านวยพร

60
20
20

20,000 1

30 การยบัยั งเชื อแบคทีเรียของสารสกดัจากใบฝร่ังและการ
เตรียมเจลล้างมือจากสารสกดัใบฝร่ัง

นางสาวอญัชนา ขตัติยะวงศ์
นางสาวสิริรัตน์ พานิช

60
40

9,000 1

31 การศึกษา ส้ารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบของเสีย และ
แนวทางการใชข้องเสียอาหารทะเล ตลาดทะเลไทย จ.
สมุทรสาคร

นายศุภชยั หิรัญศุภโชติ
นายกติิยศ ตั งสัจจวงศ์

60
40

10,000 2

32 การใชเ้ถา้จากเปลือกหอยลายเหลือทิ งเพื่อปรับปรุงความ
ร่วนซุยของดิน

นายกติิยศ ตั งสัจจวงศ์
นายศุภชยั หิรัญศุภโชติ

60
40

10,000 2

33 การพัฒนาปูนดิบจากเปลือกหอยครางเพื่อส่งเสริมวิสาหกจิ
ชมุชน

ผู้ชว่ยศาสตราจารยอ์ดุมเดชา พล
เยีย่ม
ผู้ชว่ยศาสตราจารยสั์งเวย เสวกวิหารี

60
40

9,000 2

34 สารต้านอนุมูลอสิระโดยรวมจากดอกไม้ไทยกนิได้ นางสาวสิริรัตน์ พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จันทร์
สุวรรณ

60
40

9,000 2

35 การผลิตเชื อเพลิงอดัแท่งจากเปลือกมะพร้าวออ่น ผู้ชว่ยศาสตราจารยสั์งเวย เสวกวิหารี
ผู้ชว่ยศาสตราจารยอ์ดุมเดชา พล
เยีย่ม

60
40

9,000 2

36 การก้าจดัโลหะหนักจากสารละลายโดยตัวดูดซับจากวัสดุ
ชวีภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จันทร์
สุวรรณ
นางสาวสิริรัตน์ พานิช

60
40

9,000 2

37 การศึกษาถิน่อาศัยของพืชวงศ์ โพโดสเต็มเอซีอี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ชรรัตน์ เวฬุคา
มกุล
นายวราวุฒิ พุทธให้

60
40

9,000 3

38 อทิธิพลของหมู่อพิอกไซด์ในยางธรรมชาติอพิอกไซด์ที่มีต่อ
การปรับปรุงสมบัติของพลาสติกชวีภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลทิมา เชาว์ชาญ
ชัยกุล
ผู้ชว่ยศาสตราจารยป์ิยะพงษ์ ปาน
แกว้
ผู้ชว่ยศาสตราจารยว์ิไลวรรณ ลีนะ
กลุ

60
20
20

20,000 3

39 โครงสร้างพีชคณิต quotient pseudo d-algebras ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ปราบ
พยัคฆ์

100 7,000 3
40 การพยากรณ์ปริมาณน ้าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทย

ภายใต้ภาวะโลกร้อนโดยใชโ้ครงขา่ยประสาทเทียม
นางสาวสุนิสา สายอปุราช 100 7,000 3

41 การศึกษาความต้องการของการเปิดหลักสูตรวิชาการคิด
และการแกป้ัญหา

นางพิชญา พุกผาสุข
นางณิศรา สุทธิสังข์

60
40

7,000 3

42 การประเมินหลักสูตรรายวิชาหลักสถติิ (02-311-112) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร

นายภาคิณ องัศุณิศ
นายสยาม ลางคุลเสน

60
40

7,000 3



ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

199,000.00รวม  17  โครงกำร



ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

คณะวศิวกรรมศำสตร์
43 การพัฒนาผลิตภณัฑ์หนังปลาแซลมอนกรอบไขมันต้่าเพื่อ

สุขภาพโดยใชเ้ทคนิคการอบแห้งผสมผสานแบบหลายขั นตอน
นายสุวิทย ์แพงกนัยา
นายกฤษณ์ อภญิญาวิศิษฐ์
นายปฏวิัติ คมวัชรกลุ

60
20
20

25,000 1

44 การพัฒนาระบบอบแห้งดีปลีด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบโรตารี
ร่วมกบัการแผ่รังสีอนิฟราเรด

นายปฏวิัติ คมวชริกลุ
นายกฤษณ์  อภญิญาวิศิษฐ์
นายสุวิทย ์แพงกนัยา

60
20
20

25,000 1

45 การพัฒนารถประหยดัเชื อเพลิงโดยควบคุมการจดุระเบิด
และการฉดีเชื อเพลิงด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎิภาณ ถิน่พระ
บาท

100 25,000 1

46 การพัฒนารถประหยดัเชื อเพลิง ด้วยเทคนิคระบบส่งก้าลัง
และการตัดต่อก้าลัง

นายณทพร จนิดาประเสริฐ 100 25,000 1

47 การพัฒนาเคร่ืองอบแห้งด้วยไมโครเวฟแบบสายพาน นายกฤษณ์ อภญิญาวิศิษฐ์
นายสุวิทย ์แพงกนัยา
นายปฏวิัติ คมวชริกลุ

60
20
20

25,000 1

48 การพัฒนาวัสดุเชงิประกอบจากโฟมพอลิสไตรีนรีไซเคิลและ
เส้นใยสับปะรด

นางสาวสรสุธี บัวพูล
นายพุทธิพงศ์ เลขะชยัวรกลุ

70
30

25,000 2

49 การศึกษาพฤติกรรมการใชง้านโทรศัพท์เคล่ือนที่ การใชง้าน
ส่ือสังคมออนไลน์ และการเล่นเกมผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ของ
เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา กรณีโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นายเทอดพงษ์ แดงสี 100 25,000 2

50 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าใน
ระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า

นายนัฐโชติ รักไทยเจริญชพี
ผู้ชว่ยศาสตราจารยพ์ูนศรี วรรณการ

50
50

25,000 3

51 ชดุสาธิตการสอบเทียบโหลดเซลแบบสองฟังกช์ัน่ นายกลุยศ สุวันทโรจน์
นายศุภชยั หลักค้า

50
50

25,000 3

52 การศึกษาอทิธิพลของอายกุารใชง้านที่ส่งผลต่ออตัราการ
เส่ือมของสัมประสิทธิค์วามเสียดทานยางล้อ

นายศุภชยั หลักค้า
นายกลุยศ สุวันทโรจน์

50
50

25,000 3

53 การประยกุต์กระบวนการการขึ นรูปด้วยเทคนิคการขึ นรูป
ยางผลิตต้นแบบภาชนะด้วยวัสดุธรรมชาติ

นายธวัชชยั ชาติต้านาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ ์ ประกอบ
กิจ

50
50

25,000 3

54 กรอบงานบนพื นฐานของภววิทยาในฐานะที่เป็นพื นฐานของ
ระบบสารสนเทศส้าหรับสร้างค้าถามแบบปรนัย

นางสาวพรภทัร์ ศิริธรรมกลุ 100 25,000 3

55 การวิเคราะห์ปัญหาน ้าเสียที่มาจากกากการเผาไหม้ของเหง้า
ทลายปาล์มที่โรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวลและพลังงานกา๊ซ
ชวีภาพเพื่อหาแนวทางควบคุมคุณภาพน ้าด้วยระบบไฟฟ้า
แรงดันสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์
แก้ว

100 25,000 3

56 การทดสอบความล้าของเหล็กกล้า S45C แบบหมุนดัดปลาย นายประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน 100 25,000 3
57 การวิเคราะห์และออกแบบเคร่ืองกรองความถีแ่บนด์พาส

ชนิดแอคทีฟแบบปรับตัวได้
ผู้ชว่ยศาสตราจารยม์นัส บุญเทียร
ทอง
ผู้ชว่ยศาสตราจารยส์าคร วฒิุพฒันพนัธุ์

50
50

25,000 3

      375,000.00รวม  15   โครงกำร



ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

คณะศิลปศำสตร์
58 การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
นางสาวศุภวรรณ กศุลธรรมรัตน์
นางสาวปวีณา จารุศิริ
นางสาวนวลหง บุตรพรหม

60
20
20

20,000 1

59 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชงิสุขภาพตามมาตรฐาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกฬีาแกช่มุชนบ้านน ้าพุร้อน 
อ้าเภอหนองหญา้ปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี

นายพัดยศ เพชรวงษ์ 100 35,000 1

60 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏบิัติงานพัสดุ
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นางสาวปวีณา จารุศิริ
นางสาวศุภวรรณ กศุลธรรมรัตน์
นางสาวนวลหง บุตรพรหม

60
20
20

20,000 1

61 พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยรถจกัรยานยนต์ : กรณีศึกษาผู้
ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร

นายชยัวุฒิ ชยัฤกษ์ 100 20,000 1

62 การวิเคราะห์ความต้องการการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม ใน
เขตจงัหวัดนครราชสีมา

นางสาวอารีรัตน์ บริบูรณ์ 100 35,000 1

63 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายเุพื่อ
การพึ่งพาตนเองด้วยการแปรรูปผลิตภณัฑ์ชมุชนในเขต
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ้าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี

ผู้ชว่ยศาสตราจารยณ์รงค์ โพธิพ์ฤกษานนัท์ 100 20,000 1

64 รูปแบบการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการอยูดี่มีสุขของ
ผู้สูงอายจุงัหวัดกาญจนบุรี

ผู้ชว่ยศาสตราจารยภ์คพนธ์ ศาลา
ทอง

100 40,000 2

65 วิเคราะห์ภมูิปัญญาท้องถิน่ด้านสมุนไพรจากคัมภร์ีอติสาระ
วรรค

นางสาวชฏาพร จนีชาวนา 100 20,000 2

66 การศึกษา 4.0: การประเมินทัศนคติของนักศึกษาต่อการใช้
แอพพลิเคชัน่เพื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ

นางสาวมณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม 100 20,000 2

67 ผลของการฝึกตารางเกา้ชอ่งที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นางสาวฉตัรฤดี สุบรรณ ณ อยธุยา
นางพรพิไล เติมสินสวัสด์ิ

60
40

20,000 2

68 ความตั งใจและคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ผู้ชว่ยศาสตราจารยท์รงสิริ วิชริา
นนท์
นางสาวอรุณี อรุณเรือง
นางสาวกฤตพร ชเูส้ง

60
20
20

20,000 2

69 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตและอาชพีเสริมของ
ประชาชนในชมุชน ต้าบลด่านทับตะโก อ้าเภอจอมบึง 
จงัหวัดราชบุรี

ผู้ชว่ยศาสตราจารยเ์กษสุนีย ์บ้ารุง
จติต์
ผู้ชว่ยศาสตราจารยช์ญานนท ์กณุฑลบตุร

นายกจิทวีสิน วิชยัดิษฐ
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคิรี

50
20
20
10

20,000 2

70 พฤติกรรมสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจทิัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นางสาวองัคณา แวซอเหาะ 100 20,000 3



ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

71 ปัจจยัและแรงจงูใจในการพัฒนาความกา้วหน้าในสายอาชพี
ของอาจารยม์หาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ผู้ชว่ยศาสตราจารยช์ยัชนะ มติรสัมพนัธ์

ผู้ชว่ยศาสตราจารยจ์ริภทัร ตันติทวี
กลุ
นายขจรเกยีรติ ขนุชติ
นางสาวณัฐกานต์ อฐิรัชฎ์
ผู้ชว่ยศาสตราจารยเ์กษสุนีย ์บ้ารุง
จติต์

20
20
20
20
20

20,000 3

      330,000.00รวม 14 โครงกำร



ล ำดบั ชือ่โครงกำร ผู้วจิยั
สดัสว่น

กำรท ำวจิยั
(รอ้ยละ)

 งบประมำณทีผ่่ำน
กำรพิจำรณำ

(บำท)
เปำ้หมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

คณะอุตสำหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่
72 การออกแบบและพัฒนาเสื อต้นแบบชาวเขาเผ่าม้ง นางสาวเสาวนีย ์รัฐนิธิคุณานนท์

นางสาวไอรดา สุดสังข์
นางสุจติรา ชนันทวารี
นางวิภาดา กระจา่งโพธิ์
นางสาวจารุวรรณ ดิศวัฒน์

60
10
10
10
10

60,000 3

       60,000.00
สถำบันวจิยัและพัฒนำ

73 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท้างานวิจยั ส้าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร

นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง
นางสาวชมนภสั วรรณห้วย

60
40

30,000 1

74 ปัจจยัที่มีผลต่อการท้าวิจยัไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก้าหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนิน
นางสาววัชราภรณ์  ชยัวรรณ
นางสาวพัชรนันท์  ยงัวรวิเชยีร

40
30
30

20,000 1

75 การพัฒนาการให้บริการงานทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร

นางสาววัชราภรณ์  ชยัวรรณ
นายอคัรณิต  บรรเทา

60
40

20,000 3

76 การออกแบบระบบให้ค้าปรึกษาและบริการขอ้มูลเทคโลยี
ออนไลน์ ส้าหรับศูนยค์ลินิกเทคโนโลยสีถาบันวิจยัและพัฒนา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

นางสาวดวงฤทัย  แกว้ค้า
นางสาวชนิดา  ประจกัษ์จติร
นางสาวหนึ่งฤทัย  แกว้ค้า

70
20
10

25,000 3

       95,000.00
   1,759,500.00รวมจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  76  โครงกำร

รวม  1 โครงกำร

รวม 4 โครงกำร
























