


ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย
คณะครศุำสตรอุ์ตสำหกรรม

1 การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ท่ีมีความแข็งแรงและเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนสูงจากเส้นใยกาก
มะพร้าวและต้นข้าวโพด

ผกามาศ ชูสิทธ์ิ 500,000.00 การวิจยัประยุกต์

2 การพัฒนาชุดการเรียนปฏิบัติส าเร็จรูปส าหรับการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

รุ่งอรุณ พรเจริญ 175,000.00 การวิจยัประยุกต์

3 อาคารส าเร็จรูปคร่ึงทรงกลมจากโครงสร้างเหล็กแบบถอดประกอบง่าย ปราโมทย์ วีรานุกลุ 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

4 การพัฒนาคุณสมบัติด้านฉนวนป้องกนัความร้อนของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตโดยใช้น้ ายางพารา กติติพันธ์ บุญโตสิตระกลู 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

5 การใช้ประโยชน์กากดินขาวเหลือท้ิงจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดส าหรับกอ่สร้างอาคารประหยัด
พลังงานแบบส าเร็จรูป

ผกามาศ ชูสิทธ์ิ 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

6 การใช้ประโยชน์เศษหินบะซอลต์เน้ือโพรงข่ายเป็นมวลรวมในแผ่นซีเมนต์บอร์ดส าหรับผนังอาคารถอด
ประกอบ

ปราโมทย์ วีรานุกลุ 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

7 การพัฒนาเคร่ืองจกัรรีดยางพร้อมรีดลาย ผกามาศ ชูสิทธ์ิ 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

8 การใช้ประโยชน์จากเส้นใยผักตบชวาในผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์ภายนอกอาคารส าหรับวิสาหกจิ
ชุมชน

ตฤณ ดิษฐล าภู 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

9 ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าวท่ีมีสมบัติต้านทานการดูดซึมน้ าและเป็นฉนวนป้องกนัความ
ร้อนส าหรับชุมชนท้องถิ่น

ปราโมทย์ วีรานุกลุ 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

10 แผ่นมุงหลังคาจากวัสดุรีไซเคิล ชัยศร โลกติสถาพร 400,000.00 การวิจยัและพัฒนา

รวมงบประมำณ 4,575,000.00

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร์

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีระลึกจากผ้าด้วยเทคโนโลยีตกแต่งกล่ินส าหรับกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะ
ประดิษฐ์ จงัหวัดนนทบุรี

รุ่งฤทัย ร าพึงจติ 350,000.00 การวิจยัประยุกต์

2 การพัฒนาศักยภาพแป้งฟลาวเปลือกทุเรียนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารเชิงพาณิชย์ระดับชุมชนอย่างย่ังยืน เชาวลิต อุปฐาก 1,540,000.00 การวิจยัพื้นฐาน

2.1 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ขนมไทยด้วยแป้งเปลือกทุเรียน เชาวลิต อุปฐาก

2.2 การพัฒนาแป้งเปลือกทุเรียนส าหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมธัญพืช ฐิติพร เพ็งวัน

2.3 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เค้กด้วยแป้งเปลือกทุเรียน จกัราวุธ ภู่เสม

2.4 การพัฒนาศักยภาพแป้งเปลือกทุเรียน เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสด์ิ

3 ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ : ชุมชนต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จงัหวัด
สมุทรสงคราม

กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์ิ 160,000.00 การวิจยัและพัฒนา

4 การพัฒนาจกัรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานส าหรับคนพิการขา ศรัทธา แข่งเพ็ญแข 300,000.00 การวิจยัและพัฒนา

5 ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกล่ิน จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง :กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขาย่ีสาร 
ต าบลเขาย่ีสาร อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม

ปิยะธิดา สีหะวัฒนกลุ 300,000.00 การวิจยัและพัฒนา

6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ าตาลโตนดเพื่อส่งเสริมรายได้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์ : กลุ่มโหนดท้ิง
 อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา

กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์ิ 300,000.00 การวิจยัและพัฒนา

7 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวและส่วนเหลือท้ิงเชิงพาณิชย์ เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ 1,600,000.00 การวิจยัและพัฒนา

7.1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวหักและส่วนเหลือท้ิงจากข้าวส าหรับผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น ดวงกมล ต้ังสถิตพร

7.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับเด็กจากปลายข้าวเพื่อผู้แพ้แป้งสาลี เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์

7.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลายข้าวไรสเบอร์ร่ีเพื่อผู้สูงอายุสู่เชิงพาณิชย์ ธนภพ โสตรโยม

7.4 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าเกบ็ความเย็นจากแกลบและส่วนเหลือท้ิงในกระบวนการแปร
รูปข้าวไรท์เบอร่ี และข้าวสีนิล

คมเขต เพ็ชรรัตน์

7.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ีหักสู่เชิงพาณิชย์ นพพร สกลุยืนยงสุข

รวมงบประมาณ 4,550,000.00



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

คณะเทคโนโลยสีื่อสำรมวลชน

1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกเส้ือผ้าส าเร็จรูปชาวไทยด้านการแข่งขันผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในตลาดอาเซียน

อรรถการ สัตยพาณิชย์ 647,900.00 การวิจยัประยุกต์

1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการเส้ือผ้าส าเร็จรูปชาวไทยด้านการแข่งขันและการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในตลาดอาเซียน

ขวัญฤทัย บุญยะเสนา

2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะทางจริยธรรมนักศึกษา
ส่ือสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ฉนัทนา ปาปัดถา 350,000.00 การวิจยัประยุกต์

3 การรณรงค์ผ่านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อหยุดการละเมิดลิขสิทธ์ิในอุตสาหกรรมดนตรีไทย อรรถการ สัตยพาณิชย์ 1,736,300.00 การวิจยัประยุกต์

3.1 อิทธิพลของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อรายได้กลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีของไทย ขวัญฤทัย บุญยะเสนา

3.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเพลงและการดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธ์ิ อรรถการ สัตยพาณิชย์

3.2 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในการรณรงค์หยุดซ้ือสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธ์ิ อภิญญพ์ัทร์ กสิุยารังสิทธ์ิ

รวมงบประมาณ 2,734,200.00



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

คณะบรหิำรธรุกิจ

1 นวัตกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มสมุนไพรไทยเพื่อผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่ 
AEC

วราพันธ์ มุ่งวิชา 1,200,000.00 การวิจยัและพัฒนา

1.1 การขยายโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มสมุนไพรไทยเพื่อผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร สารสิทธ์ิ บุพพานนท์

1.2 กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มสมุนไพรไทยเพื่อผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐชา ธ ารงโชติ

1.3 ตลาดผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มสมุนไพรไทยเพื่อผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร วราพันธ์ มุ่งวิชา

2 ศึกษาความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการส่ือสารทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เกยีรติศักด์ิ ลาภพาณิชยกลุ 420,000.00 การวิจยัพื้นฐาน

รวมงบประมาณ 1,620,000.00



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 การพัฒนาโครงร่างเล้ียงเซลล์แบบรูพรุนของสารประกอบเบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซิงก-์นิกเกลิเฟอ
ไรท์ และเซอโคเนียส าหรับประยุกต์ในงานวิศวกรรมเน้ือเย่ือกระดูก

ปิยะพงษ์ ปานแกว้ 500,000.00 การวิจยัประยุกต์

2 การประเมินความเส่ียงโรคหัด และโรคหัดเยอรมัน ในประเทศไทยด้วยตัวแบบ ผสมเชิงเส้นวางนัยท่ัวไป
 ท่ีมีการแจกแจงปัวซงพหุตัวแปร

กฤษฎา เหล็กดี 130,000.00 การวิจยัประยุกต์

3 การประมาณและการตรวจติดตามผลผลิตข้าวในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามยาวและ
เชิงพื้นท่ี

สุนีย์ สัมมาทัต 135,000.00 การวิจยัประยุกต์

4 การปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพและสมบัติการละลายของแกว้และแกว้เซรามิกชีวภาพในระบบโซเดียม
แคลเซียมฟอสเฟตเพื่อน าไปประยุกต์เป็นกระดูกเทียม

วิไลวรรณ ลีนะกลุ 500,000.00 การวิจยัประยุกต์

5 การผลิตโฟมบรรจภัุณฑ์จากแป้งข้าวเจา้เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากปาล์มชีวมวล ดัชชนี ไกรศิริ 460,000.00 การวิจยัประยุกต์

6 การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็คโทรสปันจากโปรตีนไหมซิริซินสารสกดัรางจดืและสารสกดัหญา้หางม้า
ส าหรับประยุกต์เป็นแผ่นปิดแผล

ปิยะพงษ์ ปานแกว้ 500,000.00 การวิจยัประยุกต์

7 การปรับปรุงสมบัติทางกลและความสามารถในการขึ้นรูปของพลาสติกชีวภาพท่ีท ามาจากโปรตีนกลูเตน
โดยการใช้ยางธรรมชาติ

กลัทิมา เชาว์ชาญชัยกลุ 430,000.00 การวิจยัและพัฒนา

รวมงบประมาณ 2,655,000.00



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1 ผลกระทบจากเอ็นบีทีไอต่อสมรรถนะของวงจรรวมดิจทัิลท่ีสร้างด้วยเทคโนโลยีฟินเฟต วรินทร์ สุดคนึง 360,000.00 การวิจยัประยุกต์

2 การศึกษากลไกยกฝากระโปรงรถยนต์ต้นแบบเพื่อลดการบาดเจบ็คนเดินเท้าจากอุบัติเหตุ กลุยศ สุวันทโรจน์ 500,000.00 การวิจยัประยุกต์

3 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของวัสดุท่ีผลิตจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้ผลิตช้ินส่วนภายในรถยนต์ พลรัชต์ บุญมี 500,000.00 การวิจยัประยุกต์

4 การประยุกต์ใช้เส้นใยปาล์มน้ ามันในงานวัสดุกอ่สร้างแผ่นเรียบส าหรับวิสาหกจิชุมชน วิโรจน์ ฤทธ์ิทอง 1,800,000.00 การวิจยัประยุกต์

4.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ ามันส าหรับวิสาหกจิชุมชน วิโรจน์ ฤทธ์ิทอง

4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์จากเส้นใยปาล์มน้ ามันส าหรับวิสาหกจิชุมชน ธนันท์ ศัลยวุฒิ

4.3 การผลิตไม้อัดเทียมจากโพลิเอทธิลีนผสมเส้นใยปาล์มน้ ามันส าหรับวิสาหกจิชุมชน สมชาย เหลืองสด

5 เทคนิคการปรับปรุงคอนทราสของข้อมูลภาพดิจติอลด้วยวิธีการแบ่งฮีสโตแกรมออกเป็นหลายส่วน ณัฐพงศ์ พันธุนะ 280,000.00 การวิจยัประยุกต์

6 การประเมินความปลอดภัยในการกอ่สร้างโครงการประเภทอาคาร สุนันท์ มนต์แกว้ 390,000.00 การวิจยัประยุกต์

7 การพัฒนาช้ินงานความแข็งสูงพิเศษทังสเตนคาร์ไบด์รีไซเคิลผสม TaC, TiC, NbC และ Co สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 500,000.00 การวิจยัประยุกต์

8 การวิเคราะห์ผลผลิต และราคาข้าวในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ฟังกชั์นฤดูกาล และ
แนวโน้มในตัวแบบอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสม

พิเชฐ จริประเสริฐวงศ์ 390,000.00 การวิจยัประยุกต์

9 ผลกระทบของมาตรการความปลอดภัยในงานกอ่สร้างต่อผลิตภาพของงานฝ้าเพดาน สุนันท์ มนต์แกว้ 490,000.00 การวิจยัประยุกต์

10 การศึกษาความล้าของเหล็กกล้า S45C ท่ีอยู่ภายใต้แรงบิด ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน 301,500.00 การวิจยัประยุกต์

11 การตรวจติดตามเคร่ืองจกัรบกพร่องในโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์โดยใช้ตัวแบบฮิดเด็นมาร์คอฟแบบเบย์ พิษณุ ทองขาว 390,000.00 การวิจยัประยุกต์

12 การออกแบบและพัฒนาหุ่นทดสอบการชนรถจกัรยานยนต์ ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 500,000.00 การวิจยัประยุกต์

13 คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมวัสดุปอซโซลานโดยระบบสองประสาน จกัรพันธ์ แสงสุวรรณ 500,000.00 การวิจยัประยุกต์

14 การประเมินความเส่ียงภัยแล้งในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบฮิดเด็นมาร์คอฟ วัชรินทร์ แสงมา 390,000.00 การวิจยัประยุกต์

15 การรับแรงกระแทกของคอนกรีตผสมปอซโซลานโดยระบบสามประสาน จกัรพันธ์ แสงสุวรรณ 500,000.00 การวิจยัประยุกต์

16 การวิเคราะห์อิทธิพลท่ีมีผลต่อผลผลิตพืชไร่ทางเศรษฐกจิท่ีส าคัญในพื้นท่ีเพาะปลูกเขตภาคกลางของ
ประเทศไทยด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

พิษณุ ทองขาว 390,000.00 การวิจยัประยุกต์



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

17 การวิเคราะห์ผลผลิตมันส าปะหลังและยางพาราในประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวแบบGEE
และLMMท่ีมีอิทธิพลเชิงพื้นท่ีรวมอยู่ด้วย

วัชรินทร์ แสงมา 390,000.00 การวิจยัประยุกต์

18 การศึกษาพฤติกรรมค่าความจคุวามร้อนของวัสดุความเสียดทาน ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย 500,000.00 การวิจยัพื้นฐาน

19 การใช้เทคโนโลยีส าหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กอ่สร้างจากเศษหินบะซอลต์ สัจจะชาญ พรัดมะลิ 1,800,000.00 การวิจยัและพัฒนา

19.1 การใช้เทคโนโลยีส าหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเศษหินบะซอลต์ สัจจะชาญ พรัดมะลิ

19.2 การใช้เทคโนโลยีส าหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากเศษหินบะซอลต์ ธนันท์ ศัลยวุฒิ

19.3 การใช้เทคโนโลยีส าหรับชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากเศษหินบะซอลต์ สมชาย เหลืองสด

20 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปูผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมด้วยเศษยางธรรมชาติป่น กฤษณ์ เจด็วรรณะ 450,000.00 การวิจยัและพัฒนา

21 การพัฒนาแชมพูสมุนไพรท่ีผลิตจากสารสกดัชีวภาพมะค าดีควาย มังคุด มะขามป้อม และบอระเพ็ด สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 400,000.00 การวิจยัและพัฒนา

22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางธรรมชาติต้นทุนต่ าท่ีมีสมบัติต้านทานการลามไฟและใช้เศษขยะ
พลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตทความละเอียดสูงเป็นสารเติมแต่ง

วิหาร ดีปัญญา 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

23 การศึกษาและพัฒนากระบวนการขึ้นรูปโลหะทองขาว 6k ส าหรับการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับ ธีระวัฒน์ แม้นด้วง 1,980,000.00 การวิจยัและพัฒนา

23.1 การศึกษาอิทธิพลส่วนผสมโลหะทองขาว 6k ท่ีมีผลต่อสมบัติทางกายภาพส าหรับกระบวนการหล่อตัว
เรือนเคร่ืองประดับ

อาวุธ ฉายศิริ

23.2 การศึกษาพัฒนาส่วนผสมโลหะทองขาว 6k ส าหรับการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับ ธีระวัฒน์ แม้นด้วง

23.3 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเคร่ืองประดับโลหะทองขาว 6k สุรพล จกัรชัยกลุ

24 พัฒนาวัสดุพรุนจากดินลูกรังผสมพลาสติกเป็นวัสดุกรองแบบใช้ซ้ าท าความสะอาดได้ นิโรจน์ เงินพรหม 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

25 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปูผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมด้วยยางแผ่นรมควัน กฤษณ์ เจด็วรรณะ 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

26 การพัฒนาผนังบ้านดินส าเร็จรูปท่ีต้านทานการชะล้างสูงและเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนท่ีดีส าหรับ
อาคารอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

วิหาร ดีปัญญา 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

27 การพัฒนาคุณภาพของภาพนูนต่ าท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติชนิดต่างๆ รัชดาศักด์ิ สุเพ็งค า 345,400.00 การวิจยัและพัฒนา

28 พัฒนาขนาดและปริมาณของวัสดุกรองท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานของวัสดุพรุนจากดินลูกรัง นิโรจน์ เงินพรหม 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

29 การศึกษาอุณหภูมิการหล่อต้นแบบแว็กซ์ชนิด EC 500 เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิต
เคร่ืองประดับเงิน

จกัรกฤษณ์ ย้ิมแฉง่ 508,000.00 การวิจยัและพัฒนา

รวมงบประมาณ 17,054,900.00



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

คณะศิลปศำสตร์

1 แนวทางการอนุรักษ์ขนบด้ังเดิมของพระพุทธศาสนาเม่ือน ามาใช้ในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นิตินันท์ ศรีสุวรรณ 277,700.00 การวิจยัประยุกต์

2 กลไกการปรับตัวสู่บทบาทมารดาของแม่วัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู 260,000.00 การวิจยัประยุกต์

3 ภูมิปัญญาอาหารชุมชนแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม ทรงสิริ วิชิรานนท์ 220,000.00 การวิจยัพื้นฐาน

3.1 ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นของชุมชนแพรกหนามแดง 
อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม

พจนีย์ บุญนา

4 กลวิธีการพูดเพื่อสันติ ในวรรณคดีไทยเร่ืองรามเกยีรต์ิ อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ 150,000.00 การวิจยัพื้นฐาน

รวมงบประมาณ 907,700.00



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

คณะสถำปัตยกรรมศำสตรแ์ละกำรออกแบบ

1 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อฮ่อมของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนหม้อ
ฮ่อมทุ่งเจริญย้อมสี ต าบลทุ้งโฮ้ง จงัหวัดแพร่

กิ่งกาญจน์ พิจกัขณา 350,000.00 การวิจยัประยุกต์

2 แนวทางการออกแบบของตกแต่งบ้านแปรรูปจกัสานจากเตยปาหนัน กลุ่มจกัสานเตยปาหนัน บ้านร่า
หมาด ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่

มยุรี เรืองสมบัติ 390,000.00 การวิจยัประยุกต์

3 การออกแบบอัตลักษณ์พื้นถิ่นบนบรรจภัุณฑ์ของท่ีระลึกจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ทินวงษ์ รักอิสสระกลุ 300,000.00 การวิจยัประยุกต์

4 การศึกษาแนวทางการแปรรูปกากข้าวเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตน้ านมข้าวยาคู ชุมชนบ้านเกาะเกดิ
 ต าบลเกาะเกดิ อ าเภอบางปะอิน จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 380,000.00 การวิจยัประยุกต์

5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจนั จงัหวัดสิงห์บุรี ทินวงษ์ รักอิสสระกลุ 370,000.00 การวิจยัประยุกต์

6 ออกแบบของเด็กเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 3-4 ปี กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จงัหวัดสมุทรสาคร

ศิริพันธ์ ม่ิงขวัญ 260,000.00 การวิจยัประยุกต์

7 แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจกัสานจากต้นกกกลุ่มอาชีพ บ้านหว้า ต าบลบ้าน
หว้า อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน่

มยุรี เรืองสมบัติ 390,000.00 การวิจยัประยุกต์

8 แนวทางการศึกษาวัสดุทดแทนเพื่อใช้ออกแบบเตียงนอนอเนกประสงค์ ส าหรับผู้สูงอายุ สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

ดรุณรัตน์ พิกลุทอง 480,000.00 การวิจยัประยุกต์

9 การศึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานส าหรับเด็ก
อ่อนพิการทางสมอง กรณีศึกษา: สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา “บ้านเฟื่องฟ้า” 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี

กรณ์พงศ์ ทองศรี 450,000.00 การวิจยัประยุกต์

10 การศึกษาวัสดุธรรมชาติ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับปลูกต้นไม้ ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง 400,000.00 การวิจยัประยุกต์

11 การออกแบบจดุซ่อมบ ารุงจกัรยานสาธารณะภายในสวนวชิรเบญจทัศ ประชา พิจกัขณา 390,000.00 การวิจยัประยุกต์

12 การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานส าหรับคนพิการและทุพลภาพ 
กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพลภาพพระประแดง 
อ าเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ

กรณ์พงศ์ ทองศรี 450,000.00 การวิจยัประยุกต์



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

13 แผ่นฉนวนกนัความร้อนจากใบสักเพื่อลดความร้อนให้กบัอาคาร ศรัณยู สว่างเมฆ 450,000.00 การวิจยัพื้นฐาน

14 ผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็นฉนวนกนัความร้อนให้กบัอาคาร ศรัณยู สว่างเมฆ 450,000.00 การวิจยัพื้นฐาน

15 การศึกษาและพัฒนาบรรจภัุณฑ์กระดาษจากเส้นใยพืชมะละกอเพื่อการออกแบบบรรจภัุณฑ์ส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชูเกยีรติ อนันต์เวทยานนท์ 400,000.00 การวิจยัและพัฒนา

16 การศึกษาและพัฒนาเส้นใยจากตาลโตนดเพื่อใช้ในการออกแบบเคร่ืองเรือนภายในท่ีพักอาศัย จงัหวัด
เพชรบุรี

สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ 350,000.00 การวิจยัและพัฒนา

17 การออกแบบรูปทรงแม่แบบเคร่ืองจกัสานผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ แนวคิดเอกลักษณ์ท้องถิ่น ยุวดี พรธาราพงศ์ 450,000.00 การวิจยัและพัฒนา

18 การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยวนเพื่อการออกแบบบรรจภัุณฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรม
ไทยวน อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี

มัทธนี ปราโมทย์เมือง 380,000.00 การวิจยัและพัฒนา

19 การออกแบบและพัฒนาบรรจภัุณฑ์ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปนมข้าวยาคูสู่การส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าส าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

สุรภา วงศ์สุวรรณ 488,000.00 การวิจยัและพัฒนา

20 การทดสอบประสิทธิภาพระบบการพิมพ์พื้นนูนและการพิมพ์พื้นฉลุบนกระดาษหัตถกรรมจากเย่ือ
ธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นบรรจภัุณฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่าและการใช้งานในเชิงพาณิชย์

ชูเกยีรติ อนันต์เวทยานนท์ 450,000.00 การวิจยัและพัฒนา

21 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับส่ือสารข้อมูลกบัผู้ใช้เพื่อส่งเสริมการรับรู้การใช้
ทรัพยากรน้ าภายในครัวเรือน

ชานนท์ ตันประวัติ 490,000.00 การวิจยัและพัฒนา

22 การศึกษาและพัฒนาบรรจภัุณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูปต าบล
ท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุรี

มัทธนี ปราโมทย์เมือง 370,000.00 การวิจยัและพัฒนา

23 การศึกษาและออกแบบศูนย์บริการ จดุพักจกัรยานและรูปแบบเลนจกัรยานนักท่องเท่ียว สู่การ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไท-ยวน กรณีศึกษา ถนนสายวัฒนธรรม อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี

สันติ กมลนรากจิ 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

24 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีมีต้นทุนท่ีเหมาะสมเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับการ
จดัการขยะสดและเศษอาหารภายในครัวเรือน

ชานนท์ ตันประวัติ 490,000.00 การวิจยัและพัฒนา



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

25 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งจากกา้นทางมะพร้าวเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านสู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกจิชุมชนอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา จงัหวัด
สมุทรสงคราม

พีรัฐ ลิมปาภรณ์ 450,000.00 การวิจยัและพัฒนา

26 การศึกษาและออกแบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ า : กรณีศึกษาเขต
บางคอแหลม

รุจวิรรณ อันสงคราม 450,000.00 การวิจยัและพัฒนา

27 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเตยปาหนัน บ้านร่าหมาด ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 380,000.00 การวิจยัและพัฒนา

28 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกพืชน้ าหนักเบาจากต้นกล้วยเพื่อใช้กบัสวนแนวต้ัง นภดล คล้ายวิเศษ 385,000.00 การวิจยัและพัฒนา

29 แนวทางการศึกษาวัสดุทดแทนไม้และออกแบบโต๊ะหมู่บูชาจากเศษกะลามะพร้าวเหลือใช้ กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนกะลาเอก จงัหวัดสมุทรสาคร

ดรุณรัตน์ พิกลุทอง 360,000.00 การวิจยัและพัฒนา

30 ปัจจยัการออกแบบบรรจภัุณฑ์ท่ีตอบสนองการรับรู้ของผู้บริโภคต าแหน่งผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของฝาก จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาญจน์ พิจกัขณา 350,000.00 การวิจยัและพัฒนา

31 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งจากเถาวัลย์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสู่
การสร้างอาชีพให้เศรษฐกจิชุมชนอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา กลุ่มจกัสานเถาวัลย์แดงต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี

พีรัฐ ลิมปาภรณ์ 450,000.00 การวิจยัและพัฒนา

32 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์นาฬิกาตกแต่งบ้านจากขี้เล่ือยไม้เหลือท้ิงในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 
เขตพื้นท่ีบางโพ กรุงเทพมหานคร

สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ 300,000.00 การวิจยัและพัฒนา

รวมงบประมาณ 13,003,000.00



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

1 การออกแบบเคร่ืองย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์
หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธ์ิ บุรีรัมย์

กติติศักด์ิ อริยะเครือ 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

2 การจดัการองค์ความรู้ทางส่ิงทอในการพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม กาญจนา ลือพงษ์ 840,000.00 การวิจยัและพัฒนา

2.1 การพัฒนาเคร่ืองย้อมสีเส้นด้ายผักตบชวาและวัสดุเสริมเพื่อพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม กาญจนา ลือพงษ์

2.2 การควบคุมคุณภาพการย้อมสีและตกแต่งส าเร็จเส้นด้ายผักตบชวาและวัสดุประกอบเพื่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์

รวมงบประมาณ 1,340,000.00



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

1 แนวทางการจดัอบรมวิชาชีพด้านอาหารส าหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษากลุ่มบ้านห้วยทรายเหนือ ต าบล
ชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวัดเพชรบุรี

พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 280,000.00 การวิจยัประยุกต์

2 การออกแบบและพัฒนาชุดขับเคล่ือนในการทดสอบการชนรถจกัรยานยนต์ ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 500,000.00 การวิจยัและพัฒนา

รวมงบประมาณ 780,000.00



ล ำดับ ช่ือเรื่องภำษำไทย ช่ือหัวหน้ำข้อเสนอโครงกำร กรอบวงเงนิ ประเภทกำรวิจัย

สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
โครงกำรวจัิยผ่ำนกำรประเมินและอยู่ระหวำ่งกำรพิจรำณจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทกำรวจัิย (เรียงตำมคณะ)

กองนโยบำยและแผน

1 ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายในอาคาร ไพศาล สุขสม 185,000.00 การวิจยัประยุกต์

รวมงบประมาณ 185,000.00

กำรวจัิยพ้ืนฐำน  7  โครงกำร  งบประมำณ  3,730,000  บำท
กำรวจัิยประยกุต์  45  โครงกำร  งบประมำณ  20,168,400  บำท
กำรวจัิยและพัฒนำ  47  โครงกำร  งบประมำณ  25,506,400  บำท



ค ำช้ีแจงเพ่ิมเติมส ำหรบักำรจัดท ำข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 หน่วย : บาท

เป้ำหมำยที ่1 เป้ำหมำยที ่2 เป้ำหมำยที ่3

รวมทัง้สิน้

ยุทธศำสตร์... วัตถุประสงค์

แผนงำน... ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ

ผลผลิต/โครงกำร...

กิจกรรม...

งบรำยจ่ำย...

1. รำยกำร (ช่ือโครงกำร...)

2. รำยเอียดค่ำใช้จ่ำยโครงกำร

หมำยเหตุ 1. เป้าหมาย/แนวทาง ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ได้แก่ 

    1.1 เป้าหมายที ่1 : วิจัยและพฒันามุง่ตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ

    1.2 เป้าหมายที ่2 : วิจัยเพือ่สร้าง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ

    1.3 เป้าหมายที ่3 : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

4.รวมเงิน(ใส่เครื่องหมำย  )

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสรมิกำรวจิัยและพัฒนำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/
รำยกำร (ช่ือโครงกำร)

3. เป้ำหมำย/แนวทำง
ตำมแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ 5.ค ำช้ีแจง

(เหตุผลควำมจ ำเป็น
และผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ)

ชื่อโครงการตามแบบข้อเสนอการวิจัย 

ใส่รายละเอียดข้อค่าใช้จ่ายโครงการโดยละเอียด 
ทุกรายการ ตามข้อ 16. ของข้อเสนอการวิจัย 

เลือกโครงการละ 1 เป้าหมาย  
ตามรายละเอียดหมายเหตุดา้นล่าง ตามกรอบวงเงิน 

ที่ส านักงบประมาณแจ้งไว้ 

ระบุรายละเอียด วัตถุประสงค์ และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ โครงการตามแบบ

ข้อเสนอการวิจัย ให้กระชับที่สุด 

แบบ ก. 8  
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