
โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

-               -            -              -           -               
2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

-               -            -              -           -               
3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนในสังคม

62-1201-01 1 240,000.00     
19 ต.ค.61 นางสุนารี จุลพันธ์ 60 144,000.00      

ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ (ศศ.) 20 48,000.00        
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ 20 48,000.00        

240,000.00     -            -              -           -               
240,000.00     -            -              -           -               

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

รวม - โครงการ

รวม - โครงการ

รวม 1 โครงการ

การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้
โบราณสถานพ้ืนท่ีเขตดุสิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์

รวมท้ังส้ิน 1 โครงการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

62-1202-01 1 19,000.00     
24 ต.ค.61 ดร.ธนภพ โสตรโยม 25 4,750.00       

น.ส.ดวงกมล ต้ังสถิตพร 15 2,850.00       
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ ก่ีอาริโย 10 1,900.00       
นายนพพร สกุลยืนยงสุข 10 1,900.00       
น.ส.ดวงรัตน์ แซ่ต้ัง 10 1,900.00       
นางน้อมจิตต์ สุธีบุตร 10 1,900.00       
น.ส.ชมภูนุช เผ่ือนพิภพ 10 1,900.00       
น.ส.สาวินี เพียรช านาญ 10 1,900.00       

-               -            19,000.00     -           -               
2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

62-2102-01 1 382,000.00     
25 ต.ค.61 น.ส.อัชชา หัทยานานนท์ 60 229,200.00      

น.ส.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล 40 152,800.00      
62-2102-02 2 267,400.00     
25 ต.ค.61 ผศ.อภิรัติ โสฬศ 50 133,700.00      

น.ส.นิอร ดาวเจริญพร 25 66,850.00        
น.ส.รุ่งฤทัย ร าพึงจิต 25 66,850.00        

รวม 1 โครงการ

การยืดอายุการเก็บรักษาขนมจีนในภาชนะบรรจุร่วมกับ
สภาพบรรยากาศดัดแปลงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันสู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าด้วยส่ิงทอเส้นใยและผืนผ้า
จากต้นไหลตกแต่งเคลือบกันน้ าเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากใบขลู่ กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนเทศบาล ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

การบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
การเกษตรและความย่ังยืนเชิงพาณิชย์ระดับชุมชน

ผศ.เชาวลิต อุปฐาก
(หัวหน้าแผนงาน)

62-2102-03 3 264,420.00     
24 ต.ค.61 ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสด์ิ 50 132,210.00      

น.ส.พจนีย์ บุญนา 25 66,105.00        
นายจักราวุธ ภู่เสม 25 66,105.00        

62-2102-04 4 264,420.00     
25 ต.ค.61 น.ส.เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ 60 158,652.00      

นายเชาวลิต อุปฐาก 15 39,663.00        
น.ส.ลัดดาวัลย์ กล่ินมาลัย 15 39,663.00        
นางน้อมจิตต์ สึธีบุตร 10 26,442.00        

62-2102-05 5 314,440.00     
25 ต.ค.61 ผศ.เชาวลิต อุปฐาก 70 220,080.00      

น.ส.วไลภรณ์ สุทธา 15 47,160.00        
น.ส.จิราภัทร โอทอง 15 47,160.00        

62-2102-06 6 264,420.00     
24 ต.ค.61 น.ส.ลัดดาวัลย์ กล่ินมาลัย 60 158,652.00      

น.ส.เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ 20 52,884.00        
น.ส.สุมภา เทิดขวัญชัย 20 52,884.00        

การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูปเสริมกาก
สับปะรดท่ีเหลือจากการค้ันน้้า

การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตกเกรดในผลิตภัณฑ์ซอส
ส้าเร็จรูป

การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตกเกรดในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตกเกรดในผลิตภัณฑ์
น้้าพริกส้าเร็จรูปพร้อมบริโภค

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือท้ิงในการ
ผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสากิจชุมชนแม่บ้านบางตา
โฉม จังหวัดสิงห์บุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

ดร.ธนภพ โสตรโยม
(หัวหน้าแผนงาน)

62-2102-07 7 267,400.00     
24 ต.ค.61 นายนพพร สกุลยืนยงสุข 60 160,440.00      

ดร.ธนภพ โสตร โยม 20 53,480.00        
น.ส.ดวงรัตน์ แซ่ต้ัง 20 53,480.00        

62-2102-08 8 267,400.00     
24 ต.ค.61 ดร.ธนภพ โสตรโยม 60 160,440.00      

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ ก่ีอาริโย 25 66,850.00        
นายนพพร สกุลยืนยงสุข 15 40,110.00        

62-2102-09 9 267,300.00     
25 ต.ค.61 น.ส.ดวงกมล ต้ังสถิตพร 60 160,380.00      

นายธนภพ โสตรโยม 20 53,460.00        
น.ส.ดวงรัตน์ แซ่ต้ัง 20 53,460.00        

62-2102-10 10 152,800.00     
25 ต.ค.61 น.ส.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล 60 91,680.00        

น.ส.อัชชา หัทยานานนท์ 25 38,200.00        
น.ส.ทัศนียา นิลฤทธ์ิ* 15 22,920.00        

การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมูลค่ามันส าปะหลังเพ่ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารเชิงพาณิชย์ระดับชุมชนอย่างย่ังยืน

ผศ.เชาวลิต อุปฐาก
(หัวหน้าแผนงาน)

62-2102-11 11 218,480.00     
25 ต.ค.61 ผศ.เชาวลิต อุปฐาก 80 174,784.00      

น.ส.วไลภรณ์ สุทธา 20 43,696.00        

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมจากหยวกกล้วยและส่วน
เหลือท้ิงในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านบางตาโฉม จังหวัดสิงห์บุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่าง
ย่ังยืน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีจากหยวกกล้วยและส่วน
เหลือท้ิงในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านบางตาโฉม จังหวัดสิงห์บุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่าง
ย่ังยืน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกและหยวกกล้วยหยีจากส่วน
เหลือท้ิงในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านบางตาโฉม

การพัฒนาคุณภาพเส้นใยไหมด้วยนาโนเทคโนโลยีเพ่ือ
กลุ่มธุรกิจเกษตรกรเล้ียงหนอนไหมจังหวัดสุรินทร์

การพัฒนาศักยภาพมันส้าปะหลังในการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-2102-12 12 151,240.00     
25 ต.ค.61 ผศ.เชาวลิต อุปฐาก 90 136,116.00      

ผศ.พจนีย์ บุญนา 10 15,124.00        
62-2102-13 13 151,240.00     
25 ต.ค.61 น.ส.เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ 60 60,496.00        

น.ส.ลัดดาวัลย์ กล่ินมาลัย 20 30,248.00        
น.ส.ฐิติพร เพ็งวัน 20 30,248.00        

62-2102-14 14 151,240.00     
24 ต.ค.61 ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสด์ิ 50 75,620.00        

นายจักราวึธ ภู่เสม 50 75,620.00        
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์จากร าข้าวและ
ส่วนเหลือท้ิงในการแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
อนุรักษ์ศิลปไทย

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ ก่ีอาริโย
(หัวหน้าแผนงาน)

62-2102-15 15 154,660.00     
24 ต.ค.61 ผศ.ดร.ชญาภัทร์ ก่ีอาริโย 60 92,796.00        

ดร.ธนภพ โสตรโยม 20 30,932.00        
นายนพพร สกุลยืนยงสุข 20 30,932.00        

62-2102-16 16 153,580.00     
25 ต.ค.61 น.ส.ดวงกมล ต้ังสถิตพร 60 92,148.00        

ดร.ธนภพ โสตรโยม 20 30,716.00        
น.ส.ดวงรัตน์ แซ่ต้ัง 20 30,716.00        

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีจากร้าข้าวและส่วนเหลือท้ิง
ในการแปรรูปข้าว

การพัฒนาศักยภาพมันส้าปะหลังในการผลิตผลิตภัณฑ์
ซอสก่ึงส้าเร็จรูป

การพัฒนาศักยภาพมันส้าปะหลังในการผลิตผลิตภัณฑ์
น้้าพริก

การพัฒนาไส้ขนมจากมันส้าปะหลังในผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยก่ึงส้าเร็จรูปจากร้าข้าวเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจไทย

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-2102-17 17 110,000.00     
24 ต.ค.61 นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล 50 55,000.00        

นายกิตติ ยอดอ่อน 25 27,500.00        
นายอนุสรณ์ ใจทน 25 27,500.00        

62-2102-18 18 154,660.00     
25 ต.ค.61 น.ส.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล 60 92,796.00        

น.ส.อัชชา หัทยานานนท์ 25 38,665.00        
น.ส.มัลลิกา จงจิตต์ 15 23,199.00        

62-2102-19 19 267,400.00     
24 ต.ค.61 นายอนุสรณ์ ใจทน 50 133,700.00      

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล 15 40,110.00        
น.ส.สุชีรา ผ่องใส 15 40,110.00        
นายกิตติ ยอดอ่อน 10 26,740.00        
น.ส.อัมพวัน ยันเสน 10 26,740.00        

62-2202-20 20 45,300.00     
24 ต.ค.61 น.ส.จิราภัทร โอทอง 50 22,650.00      

นางอมรรัตน์ เจริญชัย 10 4,530.00       
น.ส.ลัดดาวัลย์ กล่ินมาลัย 10 4,530.00       
น.ส.สุธิดา กิจจาวรเสถียร 10 4,530.00       
น.ส.วรลักษณ์ ป้อมน้อย 10 4,530.00       
น.ส.วรธร ป้อมเย็น 10 4,530.00       

4,224,500.00  -            45,300.00     -           -               

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้งานไว้อาลัยจากแกลบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์จากแกลบ
และส่วนเหลือท้ิงในการแปรรูปข้าวเพ่ืออนุรักษ์ศิลปไทย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้ไผ่ขดลวดลายล้านนา 
ด้วยเทคนิคเดคูพาจ ชุมชนบ้านร้องดอนชัย อ าเภอสารภี
 จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาไอศกรีมนมเสริมอกไก่ส าหรับผู้ออกก าลังกาย

รวม 20 โครงการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนในสังคม

62-3102-01 1 240,000.00     
24 ต.ค.61 น.ส.สุชีรา ผ่องใส 50 120,000.00      

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล 15 36,000.00        
นายอนุสรณ์ ใจทน 15 36,000.00        
นายกิตติ ยอดอ่อน 10 24,000.00        
น.ส.อัมพวัน ยันเสน 10 24,000.00        

62-3102-02 2 384,000.00     
25 ต.ค.61 น.ส.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล 60 230,400.00      

น.ส.อัชชา หัทยานานนท์ 30 115,200.00      
นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ 10 38,400.00        

62-3202-03 3 16,700.00     
24 ต.ค.61 นายเขม อภิภัทรวโรดม 60 10,020.00      

นายนฤศร มังกรศิลา 40 6,680.00       
62-3402-04 4 50,000.00  
30 ม.ค.62 นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล 40 20,000.00   

น.ส.รุ่งฤทัย ร าพึงจิต 20 10,000.00   
น.ส.วิไล สุทธิจิตรทิวา 20 10,000.00   
น.ส.ชนัญชิดา สุจิตจูล 20 10,000.00   

624,000.00     -            16,700.00     50,000.00  -               

ภูมิปัญญาวัฒนธรรมดอกไม้ในจิตรกรรมฝาผนังและการ
ถ่ายทอดสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชนใน
กรุงเทพมหานคร

ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีใช้วิเคราะห์โอกาส
ทางธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวชาวจีน 
กรณีศึกษา : เขตสาธร เขตสีลม

การพัฒนาคลังความรู้เร่ืองผ้าทอพ้ืนเมืองภาคเหนือของ
ประเทศไทยด้วยการใช้ส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

การศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์และการสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน

รวม 4 โครงการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

4. งบประมาณภายนอก
1 150,000.00     

ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร 150,000.00      

2 200,000.00     
ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร 200,000.00      

3 150,000.00     
น.ส.รุ่งฤทัย ร าพึงจิต 150,000.00      

4 100,000.00     
น.ส.รุ่งฤทัย ร าพึงจิต 100,000.00      

5 900,000.00     
น.ส.นิอร ดาวเจริญพร 40 360,000.00      
ผศ.เชาวลิต อุปฐาก 30 270,000.00      
ดร.ธนภพ โสตรโยม 30 270,000.00      

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทของใช้ ของตกแต่ง 
ของท่ีระลึก) : วิสาหกิจชุมชนดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ 
ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี เพ่ือ
สุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ทุน สกว.)

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทอาหาร) : กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรไร่ใหม่สามัคคี ต าบลหลุมรัง อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี (ประเภทอาหาร) : กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
แม่อ้อยถ่ิน ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี (ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ี
ระลึก) : กลุ่มลาวเวียงบ้านฆ้องพัฒนา ต าบลบ้านฆ้อง 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

600,000.00     
4,848,500.00  -            81,000.00     50,000.00  600,000.00     

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

62-1203-01 1 50,000.00     
30 ต.ค.61 น.ส.ดลพร ศรีฟ้า 100 50,000.00      

-               -            50,000.00     -           -               
2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

-               -            -              -           -               
3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนในสังคม

62-3203-01 1 50,000.00     
19 ต.ค.61 ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์ 100 50,000.00      

62-3403-02 2 50,000.00  
30 ม.ค.62 นายณัฐภณ สุเมธอธิคม 50 25,000.00   

ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 50 25,000.00   
-               -            50,000.00     50,000.00  -               

รวมท้ังส้ิน 30 โครงการ

การสร้างส่ือเสมือนจริงเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาะพ
งัน

รวม 1 โครงการ

รวม - โครงการ

การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

รวม 2 โครงการ

การประกอบสร้างภาพตัวแทนความเป็นชายช้ันน าผ่าน
โฆษณาในนิตยสารจีเอ็มประเทศไทย

รวม 5 โครงการ
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โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

4. งบประมาณภายนอก
1 289,081.00     

Dr. Chris Haywood* 50 144,540.50      
ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์ 50 144,540.50      

2 150,000.00     
น.ส.ดุริยางค์ คมข า

439,081.00     
-               -            100,000.00   50,000.00  439,081.00     

คณะบริหารธุรกิจ
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

62-1204-01 1 35,000.00     
29 ต.ค.61 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก 70 24,500.00      

น.ส.จิราวรรณ แก้วจินดา 30 10,500.00      
62-1204-02 2 50,000.00     
24 ต.ค.61 ดร.อารีย์ มยังพงษ์ 100 50,000.00      

62-1204-03 3 40,000.00     
24 ต.ค.61 ผศ.ศิริรัตน์ ช านาญรบ 60 24,000.00      

นางชมพูนุท โภคณิตถานนท์ 40 16,000.00      
62-1204-04 4 60,000.00     
24 ต.ค.61 ผศ.อมรศิริ ดิสสร 50 30,000.00      

ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบ ารุง 50 30,000.00      
-               -            185,000.00   -           -               

สภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
 จังหวัดนนทบุรีระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
บ้านสามเรือน จ.เพชรบุรี

รูปแบบการจัดการต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการ
ท่องเท่ียวในวิสาหกิจชุมชนภาคกลางตอนล่าง

รวม 4 โครงการ

รวมท้ังส้ิน 5 โครงการ

แอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรม

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย

รวม 2 โครงการ

Establish Strategic Networks and Identifying 
Secondary Data Banks to understand Sex 
Tourism in Thailand
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โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

62-2104-01 1 458,300.00     
25 ต.ค.61 ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ 100 458,300.00      

62-2104-02 2 458,300.00     
25 ต.ค.61 ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ 100 458,300.00      

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือการลงทุนด้านการ
เพาะปลูกของจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โมเดลประเทศ
ไทย 4.0

นายเกียรติศักด์ิ ลาภพาณิชยกุล
(หัวหน้าแผนงาน)

62-2104-03 3 412,500.00     
29 ต.ค.61 ผศ.บุญธรรม พรเจริญ 80 330,000.00      

นายเกียรติศักด์ิ ลาภพาณิชยกุล 20 66,000.00        
62-2104-04 4 382,000.00     
29 ต.ค.61 นายเกียรติศักด์ิ ลาภพาณิชยกุล 100 382,000.00      

62-2204-05 5 30,000.00     
24 ต.ค.61 ผศ.ล าใย มากเจริญ 40 12,000.00      

นายบุญธรรม พรเจริญ 30 9,000.00       
น.ส.สโรชิน แผ้วพลสง 30 9,000.00       

การบริหารงบประมาณท่ีดีกับผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร

แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือค้านวณต้นทุนการผลิต
 และการพยากรณ์พืชท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ตาม
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี

การศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือการ
ลงทุนด้านการเพาะปลูก

 การเพ่ิมขีดความสามารถ การบริหารจัดการ การจัดเก็บ
เมล็ดพันธ์ุข้าวไร่และการจัดพ้ืนท่ีโดยใช้แผนท่ีชุมชน
เพ่ือให้เกิดความม่ันคงอาหารในชุมชนบ้านยางเปา(อม
ก๋อย)

การเพ่ิมขีดความสามารถ การจัดการการตลาดดิจิทัล 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน กลุ่มชุมชนพ้ืนท่ี
เขตภาคตะวันตก:จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-2204-06 6 20,000.00     
24 ต.ค.61 นายชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ 60 12,000.00      

น.ส.กรรณิการ์ จะกอ 20 4,000.00       
นายพีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ 20 4,000.00       

62-2204-07 7 30,000.00     
24 ต.ค.61 ผศ.ไพโรจน์ ทิพมาตร์ 100 30,000.00      

62-2204-08 8 30,000.00     
24 ต.ค.61 ดร.ณัฐชา ธ ารงโชติ 100 30,000.00      

62-2204-09 9 30,000.00     
24 ต.ค.61 ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข 100 30,000.00      

1,711,100.00  -            140,000.00   -           -               
3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนในสังคม
การพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารแบบบูรณาการผ่านการฝึกปฏิบัติจริง :
 กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในกลุ่ม
รัตนโกสินทร์

ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
(หัวหน้าแผนงาน)

62-3104-01 1 440,000.00     
23 พ.ย.61 ดร.อนงค์ ไต่วัลย์ 50 220,000.00      

ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา 30 132,000.00      
ดร.สุรชาติ บัวชุม* 20 88,000.00        

ความรู้ทางการเงินต่อการยอมรับความเส่ียง : ความรู้
ทางการเงินและระดับการยอมรับความเส่ียง

ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกบ้านพักคนชราของผู้สูงอายุ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินชีวิตกับ
รูปแบบการตลาดกิจกรรมของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร

เปรียบเทียบผลัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์

ศักยภาพทางนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบของ
ส านักงานบัญชีท่ีเป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจาก
กรมสรรพากร

รวม 9 โครงการ
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โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-3104-02 2 480,000.00     
25 ต.ค.61 ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา 50 240,000.00      

น.ส.ศิริภรณ์ ศิลปวานิช 30 144,000.00      
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย* 20 96,000.00        

62-3104-03 3 480,000.00     
25 ต.ค.61 นายธนภณ รัชตกุลพัฒน์ 50 240,000.00      

น.ส.อาริสา หาญเขตต์ 30 144,000.00      
ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา 20 96,000.00        

62-3204-04 4 40,000.00     
25 ต.ค.61 ดร.ธนธัส ทัพมงคล 100 40,000.00      

62-3204-05 5 50,000.00     
25 ต.ค.61 ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 80 40,000.00      

น.ส.สุจิรา ไชยกุสินธ์ุ 20 10,000.00      
62-3204-06 6 40,000.00     
24 ต.ค.61 นายนิพล แก่นโกมล 100 40,000.00      

62-3204-07 7 30,000.00     
25 ต.ค.61 นางสมศรี เว่ินทอง 100 30,000.00      

การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารแบบ
บูรณาการผ่านการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาโปรแกรม
ภาษาไทย : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ในกลุ่มรัตนโกสินทร์

การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารแบบ
บูรณาการผ่านการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์

โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวศาสตร์
พระราชา จังหวัดสมุทรสงคราม

ความรู้และการตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อม
รับมืออุทกภัยของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

มุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยท่ีมีต่อ
การจัดท ากระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์เม่ือระบบ
เศรษฐกิจขับเคล่ือนเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล

การพัฒนารูปแบบส านักงานบริการด้านวิชาชีพบัญชีใน
ไทยด้วยแนวคิดทุนปัญญาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 : กรณีศึกษาส านักงานบัญชีคุณภาพในเขต
กรุงเทพมหานคร
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-3204-08 8 40,000.00     
25 ต.ค.61 ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ 100 40,000.00      

62-3204-09 9 40,000.00     
25 ต.ค.61 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ 100 40,000.00      

62-3204-10 10 25,000.00     
25 ต.ค.61 ดร.อนงค์ ไต่วัลย์ 70 17,500.00      

ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ 30 7,500.00       

62-3204-11 11 40,000.00     
29 ต.ค.61 นายเกียรติศักด์ิ ลาภพาณิชยกุล 100 40,000.00      

62-3404-12 12 50,000.00  
5 ก.พ.62 นายพลภัทร พลบูรณ์ 100 50,000.00   

1,400,000.00  -            305,000.00   50,000.00  -               รวม 12 โครงการ

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการเงินอย่างย่ังยืน

อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ด้วยการแจ้งเตือน
ผ่านคล่ืนวิทยุ

พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรระยะส้ันของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
การปรับตัวของผู้ตามและผลการด าเนินงานของผู้ตาม 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลกระทบของการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ควบคุมคุณภาพฉบับท่ี 1 (TSQC1) ท่ีมีต่อคุณภาพการ
สอบบัญชี ของส านักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศ (Big
 4) และในประเทศ (Non - Big 4) ในมุมมองผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ในประเทศไทย
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

4. งบประมาณภายนอก
1 601,840.00     

ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์ก าแหงหาญ   60 361,104.00      
นางผุสสดี วัฒนเมธา 20 120,368.00      
นางจิรพร มหาอินทร์ 10 60,184.00        
นายชูชัย พิทักษ์เมืองแมน 10 60,184.00        

-               -            -              -           601,840.00     
3,111,100.00  -            630,000.00   50,000.00  601,840.00     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

-               -            -              -           -               
2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

62-2105-01 1 305,500.00     
25 ต.ค.61 ผศ.อุดมเดชา พลเย่ียม 80 244,400.00      

นางนิภาพร ปัญญา 20 61,100.00        
62-2205-02 2 25,000.00     
24 ต.ค.61 ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ 60 15,000.00      

นายศิริชัย สาระมนัส 40 10,000.00      
62-2205-03 3 25,000.00     
24 ต.ค.61 ดร.สิริรัตน์ พานิช 70 17,500.00      

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 30 7,500.00       

รวมท้ังส้ิน 26 โครงการ

การเพ่ิมมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
ขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพด้วยนวัตกรรมทาง
การตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 
(ทุน สกว.)

รวม 1 โครงการ

รวม - โครงการ

ศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของไทยในการ
รักษาโรคเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

การศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดสารพทาเลทในน้ าด้วย
เย่ือกรองระดับไมโครฟิลเตรช่ัน

การเพ่ิมมูลค่าของเปลือกกล้วยเหลือท้ิง เพ่ือก าจัด
สารพิษในน้ า
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-2205-04 4 20,000.00     
31 ต.ค.61 ผศ.สังเวย เสวกวิหารี 100 20,000.00      

305,500.00     -            70,000.00     -           -               
3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนในสังคม

62-3205-01 1 17,500.00     
30 ต.ค.61 ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ 50 8,750.00       

นางธนาพร บุญชู 50 8,750.00       
62-3205-02 2 17,500.00     
28 พ.ย.61 ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว 60 10,500.00      

น.ส.ศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ (ศศ.) 40 7,000.00       
62-3205-03 3 12,500.00     
30 ต.ค.61 ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ 100 12,500.00      

62-3205-04 4 17,500.00     
24 ต.ค.61 ดร.ณิศรา สุทธิสังข์ 80 14,000.00      

ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ 20 3,500.00       
62-3205-05 5 12,500.00     
24 ต.ค.61 ดร.สุนิสา สายอุปราช 100 12,500.00      

62-3205-06 6 17,500.00     
30 ต.ค.61 ดร.ชัชวาล ศรีภักดี 100 17,500.00      

การผลิตเอทานอลจากเปลือกแตงโมโดยกระบวนการหมัก

โทโพโลยี โครงสร้างพีชคณิต CI-algebras

การสร้างเง่ือนไขเร่ิมต้นในการพยากรณ์อากาศ

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการท าวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะคิดอย่างคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21
 : พัฒนาการแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ศักยภาพและการประยุกต์ใช้งานเคร่ืองมือวัดการแทรก
สอดพลาสโมนิก

รวม 4 โครงการ
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โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-3205-07 7 17,500.00     
31 ต.ค.61 นางนิภาพร ปัญญา 40 7,000.00       

นางภภัสสร สิงหธรรม 20 3,500.00       
นางวิภา จักรชัยกุล 20 3,500.00       
ผศ.สลักจิต พุกจรูญ 20 3,500.00       

62-3405-08 8 50,000.00  
8 ก.พ.62 ผศ.อุดมเดชา พลเย่ียม 20 10,000.00   

ผศ.สังเวย เสวกวิหารี 20 10,000.00   
นางธนาพร บุญชู 20 10,000.00   
นางอัญชนา ขัตติยะวศ์ 20 10,000.00   
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 20 10,000.00   

62-3405-09 9 50,000.00  
4 ก.พ.62 ผศ.สุขจิตร ต้ังเจริญ 50 25,000.00   

น.ส.นฤดี สมิทธ์ปรีชา 50 25,000.00   
-               -            112,500.00   100,000.00 -               

4. งบประมาณภายนอก
1 150,000.00     

น.ส.อัญชนา ขัตติยะวงศ์

150,000.00     
305,500.00     -            182,500.00   100,000.00 150,000.00     

รวม 1 โครงการ

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี (ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร) : 
กลุ่มเขาส้มพอเพียง ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

รวม 9 โครงการ

รวมท้ังส้ิน 14 โครงการ

การประเมินประสิทธิภาพการใช้ส่ือออนไลน์ในการเรียน
เรขภาพคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ผ่านระบบเครือข่าย

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้าน
ความรู้ความสามารถท่ัวไป

การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ใน
ครัวเรือน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

-               -            -              -           -               
2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

-               -            -              -           -               
3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนในสังคม

62-3206-01 1 50,000.00     
29 ต.ค.61 ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธ์ิแก้ว 80 40,000.00      

ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง 20 10,000.00      
62-3206-02 2 50,000.00     
29 ต.ค.61 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ 50 25,000.00      

ผศ.ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธ์ุ 50 25,000.00      
62-3206-03 3 50,000.00     
29 ต.ค.61 ผศ.พูนศรี วรรณการ 50 25,000.00      

ผศ.พนา ดุสิตากร 50 25,000.00      
62-3206-04 4 50,000.00     
29 ต.ค.61 ผศ.อรุณ ชลังสุทธ์ิ 50 25,000.00      

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ 50 25,000.00      

การวิเคราะห์ค่าสนามไฟฟ้าจากกรณีผลกระทบจาก
แรงดันเหน่ียวน าภายใต้สายส่งแรงดันสูงขนาดพิกัด 230
 kV

การออกแบบกราวด์กริดของสถานีจ าหน่ายไฟฟ้าย่อย
โดยมีสองสถานีในบริเวณเดียวกัน

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 5 เฟสแบบเส้นแรงแม่เหล็กไหลตาม
แนวแกนเพลาขนาด 1 กิโลวัตต์ ประยุกต์ใช้กับพลังงาน
ลมผลิตไฟฟ้า

การจ่ายโหลดอย่างเหมาะสมในระบบไฟฟ้าก าลัง

รวม - โครงการ

รวม - โครงการ
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โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-3206-05 5 50,000.00     
29 ต.ค.61 นางฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์ 60 30,000.00      

เรืออากาศตรีพลกษณ์ จริยตันติเวทย์ 40 20,000.00      
62-3206-06 6 50,000.00     
29 ต.ค.61 ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง 50 25,000.00      

ผศ.ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธ์ุ 50 25,000.00      
62-3206-07 7 50,000.00     
30 ต.ค.61 ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถ่ินพระบาท 100 50,000.00      

62-3406-08 8 50,000.00  
28 ม.ค.62 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ 40 20,000.00   

ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ 30 15,000.00   
นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ 30 15,000.00   

-               -            350,000.00   50,000.00  -               
4. งบประมาณภายนอก

1 200,000.00     
ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล

2 150,000.00     
ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล

รวม 8 โครงการ

แบบจ าลองของเกณฑ์การหยุดท างานของฟัซซ่ีดิฟเฟอ
เรนเชียลอิโวลลูชันแบบหลายวัตถุประสงค์ โดยการ
ป้อนกลับเมตริกสมรรถนะ

การควบคุมแรงดันและก าลังไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าสามเฟส

การพัฒนารถประหยัดเช้ือเพลิงโดยการปรับความดัน
การฉีดเช้ือเพลิงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี (ประเภทอาหาร) : ไชโป๊หวานแม่กิ
มฮวย ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี (ประเภทอาหาร) : กลุ่มสตรีบ้านผา
ปก ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

3 100,000.00     
ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล

4 1,200,000.00  
ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล 40 480,000.00      
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 30 360,000.00      
น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน (สวพ.) 15 180,000.00      
น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ (สวพ.) 15 180,000.00      

5 4,221,000.00  
ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์

6 15,146,210.00 
ผศ.ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง

-               -            -              -           1,650,000.00  
-               -            350,000.00   50,000.00  1,650,000.00  

คณะศิลปศาสตร์
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

62-1207-01 1 30,000.00     
24 ต.ค.61 นายชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ 100 30,000.00      

ศักยภาพทางการท่องเท่ียวโดยมอเตอร์ไซค์ของจังหวัด
กาญจนบุรี

รวมท้ังส้ิน 14 โครงการ
รวม 6 โครงการ

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี (ประเภทอาหาร) : กลุ่มขนมและ
เคร่ืองด่ืมบ้านลูกรัก ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี

การพัฒนาและสร้างเคร่ืองจักรส าหรับการผลิตขนม
หวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม
(ทุน สกว.)

การพัฒนาระบบทดสอบและติดตามสมรรถนะ
เคร่ืองยนต์ดีเซลของรถจักรขณะท างาน (ทุน สวทช.)

การน าโซล่าร์เซลล์ก่ึงใสมาใช้กับเกษตรกรรมการปลูกพืช
(ทุน กฟผ.)
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โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-1207-02 2 30,000.00     
7 พ.ย.61 นายกิจทวีสิน วิชัยดิษฐ 50 15,000.00      

ผศ.ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์ 10 3,000.00       
ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล 20 6,000.00       
ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์ 15 4,500.00       
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 5 1,500.00       

-               -            60,000.00     -           -               
2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

62-2107-01 1 191,000.00     
25 ต.ค.61 ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ 40 76,400.00        

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์ 25 47,750.00        
ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน (ทค.) 25 47,750.00        
น.ส.เมทิกา พ่วงแสง (สวพ.) 10 19,100.00        

รวม 2 โครงการ

แนวทางการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนต าบล
บางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีเพ่ือเพ่ิม
รายได้ท่ีย่ังยืน

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความย่ังยืน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

 การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาหลักสูตรการทอผืนผ้า 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการออกแบบแบรนด์สินค้า
จากเส้นใยกกสู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพแลรายได้
อย่างย่ังยืนแก่ชุมชนจังหวัดนครนายกและจังหวัด
จันทบุรี

ผศ.ดร.เกษสุนีย์  บ ารุงจิตต์
(หัวหน้าแผนงาน)

62-2107-02 2 458,400.00     
7 พ.ย.61 ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์ 60 275,040.00      

รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ พันธ์ุล าเจียก* 5 22,920.00        
ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน* 5 22,920.00        
ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร 5 22,920.00        
ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ (สฟ.) 10 45,840.00        
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี (สฟ.) 5 22,920.00        
ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน* 5 22,920.00        

62-2107-03 3 458,300.00     
7 พ.ย.61 นายกิจทวีสิน วิชัยดิษฐ์ 15 68,745.00        

นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี (สฟ.) 40 183,320.00      
รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ พันธ์ุล้าเจียก* 10 45,830.00        
นายกมล พรหมหล้าวรรณ (สฟ.) 5 22,915.00        
นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์ (สฟ.) 10 45,830.00        
ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ้ารุงจิตต์ 5 22,915.00        
ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ (สฟ.) 10 45,830.00        
ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง* 5 22,915.00        

การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาหลักสูตรการทอผืนผ้าจาก
เส้นใยกก การแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ โดยมีส่วน
ร่วมของชุมชนจังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบุรี

การทอผืนผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกก
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด
นครนายกและจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-2107-04 4 458,300.00     
7 พ.ย.61 นายกิจทวีสิน วิชัยดิษฐ์ 50 229,150.00      

รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ พันธ์ุล้าเจียก* 10 45,830.00        
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี (สฟ.) 5 22,915.00        
ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ (สฟ.) 10 45,830.00        
ผศ.ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์ 10 45,830.00        
ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน* 5 22,915.00        
ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ้ารุงจิตต์ 5 22,915.00        
ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน* 5 22,915.00        

1,566,000.00  -            -              -           -               
3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนในสังคม

62-3107-01 1 288,000.00     
24 ต.ค.61 ดร.นันทภา ปัญญารัตน์ 100 288,000.00      

รวม 4 โครงการ

การสร้างเว็บไซต์และออกแบบแบรนด์สินค้าของ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจังหวัดนครนายกและชุมชนจังหวัดจันทบุรี

การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยหลังเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-3207-02 2 40,000.00     
24 ต.ค.61 ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง 70 28,000.00      

นางระวิวรรณ ธรณี 30 12,000.00      
62-3207-03 3 35,000.00     

25 ต.ค.61 ผศ.ดร.ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์ 80 28,000.00      
น.ส.วริสรา ยงย่ิงประเสริฐ (บธ.) 20 7,000.00       

62-3207-04 4 35,000.00     
7 พ.ย.61 ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์ 70 24,500.00      

นายกิจทวีสิน วิชัยดิษฐ 15 5,250.00       
ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร 15 5,250.00       

62-3207-05 5 35,000.00     
25 ต.ค.61 ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา 55 19,250.00      

ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย 15 5,250.00       
ดร.สุนันทา ชูตินันท์ 15 5,250.00       
นายจักรชัย ย้ิมงาม 15 5,250.00       

62-3207-06 6 32,000.00     
25 ต.ค.61 ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท์ 70 22,400.00      

ดร.อรุณี อรุณเรือง 30 9,600.00       
62-3207-07 7 30,000.00     
25 ต.ค.61 น.ส.ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา 60 18,000.00      

ดร.พรพิไล เติมสินสวัสด์ิ 40 12,000.00      
62-3207-08 8 30,000.00     

25 ต.ค.61 ผศ.ดร.ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์ 60 18,000.00      
นายประยุทธ เทียมสุข 40 12,000.00      

ผลของการฝึกลีลาศท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ความต้องการเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บไซต์ นวัตกรรม ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์สู่ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคตะวันออกเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
เยาวชนไทย

ความต้องการเปิดหลักสูตรปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ ามันมะรุมของกลุ่มสมุนไพรเขตบาง
บอน ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ตลาดประชารัฐ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-3407-09 9 50,000.00  
5 ก.พ.62 ผศ.ดร.ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์ 80 40,000.00   

นายปุริปุญญวิทย์ ธนนาถเชาวรินทร์ 20 10,000.00   
288,000.00     -            237,000.00   50,000.00  -               

4. งบประมาณภายนอก
1 550,000.00     

ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์
นายสน่ัน บุญพา*
ผศ.ธงชัย ฉายศิริ*
นายกิจทวีสิน วิชัยดิษฐ

-               -            -              -           550,000.00     
1,854,000.00  -            297,000.00   50,000.00  550,000.00     

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

62-1308-01 1 40,000.00     
24 ต.ค.61 น.ส.ไอรดา สุดสังข์ 60 24,000.00      

น.ส.เสาวนีย์ รัฐนิธิคุณานนท์ 10 4,000.00       
นางสุจิตรา ชนันทวารี 10 4,000.00       
น.ส.จารุวรรณ ดิศวัฒน์ 10 4,000.00       

62-1308-02 2 40,000.00     
25 ต.ค.61 นายศรัณย์ จันทร์แก้ว 100 40,000.00      

-               -            80,000.00     -           -               

การพัฒนารูปแบบเคร่ืองนุ่งห่ม จากผ้าทอพ้ืนเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก

การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบกระเป๋าสุภาพบุรุษจากผ้า
ทอกะเหร่ียง จ.ล าพูน

รวม 2 โครงการ

การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมระยะส้ัน

รวม 9 โครงการ

การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมการวิจัยในการ
ส่งเสริมการทอผืนผ้าจากเส้นใยสับปะรด การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์สินค้าและเว็บไซต์สู่เชิง
พาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ท่ีม่ังค่ังและย่ังยืนแก่
ชุมชนต าบลหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รวม 1 โครงการ
รวมท้ังส้ิน 16 โครงการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

-               -            -              -           -               
3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนในสังคม

62-3408-01 1 50,000.00  
30 ม.ค.62 น.ส.จรัสพิมพ์ วังเย็น 60 30,000.00   

นายวิโรจน์ ย้ิมขลิบ 20 10,000.00   
น.ส.ฉันทนา ธนาพิธานนท์ 20 10,000.00   

-               -            -              50,000.00  -               
4. งบประมาณภายนอก

1 745,000.00     
ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ
ดร.นงนุช ศศิธร
น.ส.วาสนา ช้างม่วง
ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์
ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์

การศึกษาแนวทางพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันด้าน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและแฟช่ัน

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธร ด้วย
เทคนิคการฟอก ย้อม พิมพ์ ทอตกแต่งส าเร็จ และการ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์

รวม - โครงการ

รวม 1 โครงการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

2 1,191,000.00  
ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ อริยะเครือ
ผศ.วาสนา ช้างม่วง
นายศรัณย์ จันทร์แก้ว
น.ส.สุดากาญจน์ แยบดี
น.ส.ไอรดา สุดสังข์
น.ส.สมใจ แซ่ภู่
น.ส.ฉันทนา ธนาพิธานนท์
นายสน่ัน บุญลา

3 200,000.00     
ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น

4 นายทวีศักด์ิ สาสงเคราะห์ 200,000.00     

5 200,000.00     
นายไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการ
ม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึน
ใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดหนองบัวล าภู

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย) : 
Handmade By Sari thorn

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย) : 
คุณป้าศรีจันทร์ผ้าไทย (พีรยา) อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย) : 
วิสาหกิจชุมชนบ้านบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

6 200,000.00     
ดร.กาญจนา ลือพงษ์

-               -            -              -           2,736,000.00  
-               -            80,000.00     50,000.00  2,736,000.00  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

-               -            -              -           -               
2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

62-2109-01 1 229,200.00     
25 ต.ค.61 น.ส.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 100 229,200.00      

62-2109-02 2 240,900.00     
20 พ.ย.61 นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 60 144,540.00      

นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก 40 96,360.00        
62-2109-03 3 458,300.00     
25 ต.ค.61 นายศรัณยู สว่างเมฆ 70 320,810.00      

นายนพดล คล้ายวิเศษ 30 137,490.00      

รวม - โครงการ

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรมชุมชนเตยปาหนัน
จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน บ้านร่าหมาด ต าบลเกาะกลาง 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

การศึกษาการเพ่ิมคุณภาพภาพวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเพ่ือการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสู่
การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน

 การศึกษาและพัฒนาบูธจ าหน่ายสินค้าโอทอปเคล่ือนท่ี
แบบถอดประกอบสะท้อนอัตลักษณ์ศิลปะล้านนาจาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 
จังหวัดน่าน

รวม 6 โครงการ
รวมท้ังส้ิน 9 โครงการ

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย) : 
กลุ่มกระเป๋า (ผ้าต่อ)
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โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-2109-04 4 343,800.00     
25 ต.ค.61 นายธานี สุคนธะชาติ 80 275,040.00      

นายคณิต อยู่สมบูรณ์ 20 68,760.00        

62-2109-05 5 420,200.00     
25 ต.ค.61 ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ์ 60 252,120.00      

นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล 40 168,080.00      
62-2109-06 6 420,200.00     
25 ต.ค.61 ดร.ก่ิงกาญจน์ พิจักขณา 70 294,140.00      

นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ 15 63,030.00        
นายประชา พิจักขณา 15 63,030.00        

62-2109-07 7 336,100.00     
25 ต.ค.61 น.ส.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 100 336,100.00      

62-2109-08 8 382,000.00     
24 ต.ค.61 นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ 70 267,400.00      

นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง 30 114,600.00      

การศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของชุมชน
ริมน้ าจันทบูรสู่การสร้างสรรค์เรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์
ส าหรับผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิงการท่องเท่ียว จังหวัด
จันทบุรี

การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุจาก
ภูมิปัญญาท้องถ่ินไม้ตาลโตนด

 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์นิเจอร์
จากผ้าด้นมือเพ่ือยกระดับงานท ามือท่ีเป็นเอกลักษณ์
ท้องถ่ินสู่ระดับสากล ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านธรรม
เมือง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่

ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้านทอผ้าด้วยมือชุมชนเปรม
ฤทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สัญญะวิทยาในงานหัตถกรรมไทพวน สู่กระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา :
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวไทพวน จังหวัดนครนายก
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โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

62-2109-09 9 65,000.00     
25 ต.ค.61 นายศรัณยู สว่างเมฆ 100 65,000.00      

62-2109-10 10 95,000.00     
21 พ.ย.61 น.ส.ปริณัน  บานช่ืน 60 57,000.00      

นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ 40 38,000.00      
2,830,700.00  -            160,000.00   -           -               

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนในสังคม

62-3109-01 1 400,000.00     
24 ต.ค.61 นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง 80 320,000.00      

นายชานนท์ ตันประวัติ 10 40,000.00        
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 10 40,000.00        

400,000.00     -            -              -           -               
4. งบประมาณภายนอก

1 200,000.00     
นายธานี สุคนธะชาติ 100 200,000.00      

2 700,000.00     
นายธานี สุคนธะชาติ 40 280,000.00      
นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 30 210,000.00      
นายคณิต อยู่สมบูรณ์ 30 210,000.00      

การสร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ประเพณี “ก าฟ้า” สืบสานวัฒนธรรม
ไทยพวน จังหวัดลพบุรี

รวม 10 โครงการ

รวม 1 โครงการ

การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัด
เพชรบุรีสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาแผ่นกรุผนังเพ่ือลดภาระการ
ใช้พลังงานของเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารเพ่ือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์

การศึกษาและพัฒนา เพ่ือออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด 
ส าหรับติดต้ังภายในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า
 (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี (ประเภทอาหาร) : วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ต าบลลาดบัวขาว 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

-               -            -              -           900,000.00     
3,230,700.00  -            160,000.00   -           900,000.00     

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

-               -            -              -           -               
2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

62-2110-01 1 198,600.00     
24 ต.ค.61 น.ส.เมทิกา พ่วงแสง 80 158,880.00      

น.ส.วิสุตา วรรณห้วย 10 19,860.00        
นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 5 9,930.00         
น.ส.หญิง มัทนัง 5 9,930.00         

62-2110-02 2 305,500.00     
20 พ.ย.61 น.ส.เจนจิรา บ.ป. สูงเนิน 25 76,375.00        

น.ส.พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 25 76,375.00        
น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 25 76,375.00        
น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ (ทค.) 25 76,375.00        

504,100.00     

รวม - โครงการ

รวม 2 โครงการ

แนวทางส่งเสริมการปลูกข้าวพ้ืนเมืองเพ่ือความม่ันคง
ทางอาหารและการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน : ข้าวสังข์
หยด จังหวัดพัทลุง

การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินสมุนไพรแปรรูปของกลุ่ม
แม่บ้านดงพิกุลจังหวัดอ่างทองเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและสมาชิกชุมชน

รวมท้ังส้ิน 13 โครงการ
รวม 2 โครงการ
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โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน วิจัยสถาบัน

การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  ภายนอก
รหัส

โครงการวิจัย
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย สัดส่วน

 (%)

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนในสังคม

62-3210-01 1 25,000.00     
24 ต.ค.61 น.ส.วิสุตา วรรณห้วย 50 12,500.00      

น.ส.เมทิกา พ่วงแสง 50 12,500.00      
62-3210-02 2 25,000.00     
24 ต.ค.61 น.ส.เมทิกา พ่วงแสง 80 20,000.00      

นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 10 2,500.00       
น.ส.หญิง มัทนัง 10 2,500.00       

62-3410-03 3 50,000.00  
29 ม.ค.62 น.ส.เมทิกา พ่วงแสง 40 20,000.00   

น.ส.วิสุตา วรรณห้วย 30 15,000.00   
นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 15 7,500.00     
น.ส.หญิง มัทนัง 15 7,500.00     

62-3410-04 4 50,000.00  
6 ก.พ.62 น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 40 20,000.00   

น.ส.วัชราภณ์ ชัยวรรณ 15 7,500.00     
น.ส.เมทิกา พ่วงแสง 15 7,500.00     
น.ส.พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 15 7,500.00     
น.ส.วิสุตา วรรณห้วย 15 7,500.00     

-               -            50,000.00     100,000.00 -               
504,100.00     -            50,000.00     100,000.00 -               

14,093,900.00 -            1,930,500.00 500,000.00 7,626,921.00  รวมท้ังส้ิน 131 โครงการ

รวม 4 โครงการ
รวมท้ังส้ิน 6 โครงการ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การพัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ ส าหรับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

การสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ัน

การพัฒนาหลักสูตรการออกแบบและวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SolidWorks

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562


