
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย 

ตารางวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย 

   
๑ ชื่อโครงการ พอลิเอทิลีนน้ําหนักโมเลกุลสูงเชิงประกอบเพ่ือความตานทานการสึกหรอภายใตการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิและสารหลอลื่นสําหรับการนําไปประยุกตใชงานทางดานชิ้นสวนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม              .                   
 

 /หนวยงานเจาของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                     .  
๒ วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการจางหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย              ๕๘๗,๔๐๐            บาท  
๓ วันท่ีกําหนดราคากลาง                             ๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๘                                                .  

 เปนเงิน                                                     ๕๘๗,๔๐๐                                                   บาท  
๔ หมวดคาตอบแทนนักวิจัย                                ๑๑๘,๒๙๐                                                   บาท 

- นายประกอบ ชาติภุกต                                   ๑๙,๕๘๐                                                   บาท 
- นายอนันต เต็มเปยม                                     ๑๙,๕๘๐                                                   บาท 
- นายสุรัตน วรรณศรี                                      ๑๙,๕๘๐                                                   บาท 
- คาจางผูชวยวิจัยวุฒิปริญญาตร ีเงินเดือน ๙,๙๒๕ บาท (๙,๙๒๕ x๖ = ๕๙,๕๕๐)      ๕๙,๕๕๐           บาท 

 

 ๔.๑ ประเภทนักวิจัย            สาขาวิศวกรรมศาสตรทางดานเครื่องกล อุตสาหการ และวัสดุ                     .     

 ๔.๒ คุณสมบัตินักวิจัย   

นักวิจัย วุฒิการศึกษา สาขา 
ประสบการณใน
การทําวิจัย (ป) 

หัวหนา
โครงการ 

๑. ดร.ประกอบ ชาติภุกต 
 

Ph.D. Mechanical 
Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 
๑๒ 

ผูรวมวิจัย
คนท่ี ๑ 

๒. นายอนันต เต็มเปยม 
 

M.eng Mechanical 
Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 
๑๒ 

ผูรวมวิจัย
คนท่ี ๒ 

๓. ผศ.ดร.สุรัตน สุวรรณศร ี
 

Ph.D. Material Sciences  
วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
๑๗ 

 

 

 ๔.๓ จํานวนนักวิจัย                                                   ๓                                                  คน  
๕ หมวดคาจาง                                                         60,000                                          บาท 

 - คาวิเคราะหทดสอบ SEM, FTIR, DSC และอ่ืนๆ                 ๖๐,๐๐๐                            บาท 
 

๖ หมวดคาใชสอย                                               23,1๖๐                                                  บาท 
 - คาท่ีพักในการเก็บขอมูล สรางชิ้นงานและการทดสอบวัสดุ              17,400                    บาท 
   (จํานวน ๑๒ คืน x ๑,450 บาท) 
 - คาเบี้ยเลี้ยง (๒คน x ๑๒ คืน x ๒๔๐บาท)                                   ๕,๗๖๐                    บาท 

 

๗ คาวัสดุ                                                          356,58๐                                                บาท 
 - คาจางเหมาทําโมลตัดชิ้นทดสอบแรงดึง..................................................๓7,1๐๐......................... บาท 
 - คาจางเหมาทําชุดควบคุมอุณหภูมิ...........................................................26,080..........................บาท 
 - กอนวัสดุ UHMWPE นําเขาจากจากตางประเทศ                           ๑๐,๐๐๐                   บาท 

 



- ผง UHMWPE, ๑๐๐ kg@ ๓๐๐ บาท                                  ๓๐,๐๐๐                           บาท 
- Al2O3 nanofibers, ๑๐๐ g@ ๔๐๐ บาท                             ๔๐,๐๐๐                           

บาท 
- Al2O3 size ๕๐ nm, ๑๐๐ g@ ๔๐๐ บาท                           ๔๐,๐๐๐                           บาท 
- Al2O3 size ๑๐๐ nm, ๑๐๐ g@ ๔๐๐ บาท                         ๔๐,๐๐๐                           บาท 
- Al2O3 size ๒๐๐ nm, ๑๐๐ g@ ๔๐๐ บาท                         ๔๐,๐๐๐                           บาท 
- Al2O3 size ๕๐๐ nm, ๑๐๐ g@ ๔๐๐ บาท                         ๔๐,๐๐๐                           บาท 
- Al2O3 size ๕ µm, ๑๐๐ g@ ๔๐๐ บาท                             ๔๐,๐๐๐                           บาท 
- แอลกอฮอร ๑๐๐ ลิตร@ ๖๐ บาท                                       ๖,๐๐๐                            บาท 
- กระดาษทราย ผาขัด, ๔ ชุด@ ๑,๑๐๐ บาท                            ๔,๔๐๐                            บาท 
- ไนโตรเจนหลว                                                               ๓,๐๐๐                           บาท 

๘ คาครุภัณฑ                                                                                 -                                บาท  
๙ คาใชจายในการศึกษาดูงานหรือคนควาขอมูลในตางประเทศ                       -                                บาท  

๑๐. คาใชจายอ่ืนๆ (คาสาธารณูปโภค)                                                   ๒๙,๓๗๐                           บาท  
๑๑. รายชื่อเจาหนาท่ีของรัฐ (ผูรับผิดชอบ) ท่ีเก่ียวของกับการจางงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย   

 TOR  คณะอนุกรรมการพิจารณาขอเสนอการวิจัย  เพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ)  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑. ดร.ประกอบ ชาติภุกต 
๒. นายอนันต เต็มเปยม 
๓. ผศ.ดร.สรุัตน สุวรรณศรี 

 

๑๒. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  
- ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ประกาศหลักเกณฑราคากลางการจางงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย  สําหรับโครงการวิจัย 
ท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 


