
โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 1/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1 การพัฒนาชุดการเรียนรูสําหรับผูขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

ดานการจัดการเรียนรูกับความเปนครู

นุชนาฎ  ผองพุฒิ

รุงอรุณ  พรเจริญ

300,000

2  การลดปริมาณคลอไรดอิออนในคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีทางไฟฟาเคมีโดยใช

พลังงานจากแสงอาทิตย

จักรพันธ  แสงสุวรรณ

วิศิษ  แซลิ้ม

วันชัย  ยอดสุดใจ

398,400

3 การวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทยกรณีศึกษา: อุบัติเหตุขบวน

รถไฟชนยานพาหนะ

กฤษณ  เจ็ดวรรณะ

จักรพันธ  แสงสุวรรณ

370,000

4 การพัฒนาคลื่นสัญญาณไฟฟาเพื่อใชวัดอัตราการเกิดสนิมของเหล็กในคอนกรีต จักรพันธ  แสงสุวรรณ

ศุภชัย หอวิมานพร

399,700

5 การผลิตแผนผนังภายในอาคารที่ทําจากวัสดุเหลือทิ้งจากตนสบูดํา ผกามาศ  ชูสิทธิ์

ภาณุเดช  ขัดเงางาม

สุทธิชัย  อุดมรัตน

เกษมชัย  บุญเพ็ญ

400,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 การพัฒนาแผนใยไมอัดซีเมนตจากการประยุกตใชเสนใยธรรมชาติจากกากมะพราว

และตนขาวโพด

ผกามาศ  ชูสิทธิ์

ภานุเดช  ขัดเงางาม

ประชุม คําพุฒ*

411,800

2 ความตานทานการซึมผานของคลอไรดของปอซโซลานิคคอนกรีต จักรพันธ  แสงสุวรรณ 411,800

3 การศึกษาประสิทธิผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของโครงการกอสราง

กรณีศึกษาโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 318 สายตราด-หาดเล็ก

กฤษณ  เจ็ดวรรณะ

กิติศักดิ์ ดวงปน*

200,000

4 การศึกษาวิเคราะหสาเหตุเชิงลึกปญหาดานความปลอดภัยของรถตูโดยสาร

สาธารณะในประเทศไทย

กฤษณ  เจ็ดวรรณะ

จักรพันธ แสงสุวรรณ

กิติศักดิ์ ดวงปน*

320,000

5 อิทธิพลของระบบการปองกันการเกิดสนิมตอระดับคลอไรดในคอนกรีต จักรพันธ  แสงสุวรรณ 400,000

6 การปรับปรุงคุณภาพภาพโดยยังคงรักษาคาเฉลี่ยความสวางของภาพโดยใชการถวง

น้ําหนักฮีสโตแกรมกระจายตามพื้นที่

ทวีศักดิ์  ตรงติรกุล

สุนทร  วิริยะ

นุชนาฎ  ผองพุฒิ

100,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1 การพัฒนาแผนใยไมอัดซีเมนต จากการประยุกตใชเสนใยธรรมชาติจากกากมะพราว

และตนขาวโพด

ผกามาศ  ชูสิทธิ์

ภาณุเดช  ขัดเงางาม*

449,800

2 การใชน้ํายางธรรมชาติพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเถาปาลมน้ํามัน ปราโมทย  วีรานุกูล

กิตติพงษ  สุวีโร*

449,800

3 การใชเศษกระดาษเหลือทิ้งเปนมวลรวมในบล็อกประสานมวลเบาจากหนาดินขาว ปราโมทย  วีรานุกูล

กิตติพงษ  สุวีโร*

449,800

4 การปรับปรุงคุณภาพของภาพดิจิตอลโดยวิธีการปรับเทาฮีสโตแกรมออกเปนสอง

สวนผานทางเวฟเล็ต

ทวีศักดิ์  ตรงติรกุล

ณัฐพงศ  พันธุนะ

270,000
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

5 การใชกาวฟนอลผลิตแผนฝาเพดาน T-Bar จากตนสบูดํา ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 

ภาณุเดช  ขัดเงางาม*

449,800

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 การใชประโยชนจากตนมันสําปะหลังเหลือทิ้งผสมซีเมนตสําหรับเปนแผนผนังไม

เทียมเพื่อปองกันความรอนภายในอาคาร

ผกามาศ ชูสิทธิ์

ภานุเดช  ขัดเงางาม*

กิตติพงษ  สุวีโร*

475,000

2 การพัฒนาแผนซีเมนตบอรดดวยกากกาแฟเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ปราโมทย วีรานุกุล

เอกกิตติพงษ  สุวีโร*

475,000

3 การใชขุยมะพราวเพื่อเสริมความตานทานแรงดึงของผลิตภัณฑแผนยางธรรมชาติ ผกามาศ ชูสิทธิ์

กิตติพงษ  สุวีโร*

475,000

4 การพัฒนาแบบจําลองคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะสําหรับ ปรับพื้น

ฐานความรูทางดานคณิตศาสตรในระดับอุดมศึกษา โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

รุงอรุณ พรเจริญ 142,500

5 การพัฒนาแผนซีเมนตบอรดจากเถากะลามะพราวสําหรับการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม

ปราโมทย วีรานุกุล

กิตติพงษ  สุวีโร*

475,000

6 การลดสัญญาณรบกวนแบบสุมของภาพโดยยังคงรักษาขอบวัตถุในภาพ ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล

ณัฐพงศ  พันธุนะ

นิคม  ดิษฐคลึ

228,200

7 การแยกวัตถุออกจากภาพพื้นหลังโดยฟซซี่ซีมีนผานตัวกรองความถี่ ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล

ณัฐพงศ  พันธุนะ

นิคม  ดิษฐคลึ

360,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 การศึกษาผลิตภัณฑผนังคอนกรีตสําเร็จรูปมวลเบาดวยเทคนิคการฉีดโฟมเปน

แกนกลางผนัง

ปราโมทย  วีรานุกูล

ผกามาศ  ชูสิทธิ์

กิตติพันธ  บุญโตสิตระกูล

กิตติพงษ  สุวีโร*

542,200

2 การพัฒนาผลิตภัณฑผนังคอนกรีตมวลเบาดวยการเสริมแผนโฟมอัดแนนเพื่อเปน

ฉนวนความรอน

ผกามาศ  ชูสิทธิ์

ปราโมทย  วีรานุกูล

กิตติพันธ  บุญโตสิตระกูล

กิตติพงษ  สุวีโร*

542,200

3 การใชเศษโฟมเหลือทิ้งจากบรรจุภัณฑสําหรับผลิตเปนแผนผนังคอนกรีตสําเร็จรูป

น้ําหนักเบา

กิตติพันธ  บุญโตสิตระกูล

ผกามาศ  ชูสิทธิ์

ปราโมทย  วีรานุกูล

กิตติพงษ  สุวีโร*

542,200

4 อาคารสําเร็จรูปครึ่งทรงกลมจากโครงสรางเหล็กแบบถอดประกอบงาย ปราโมทย  วีรานุกูล

กิตติพงษ  สุวีโร*

451,800
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

5 บานถอดประกอบที่ขนสงสะดวกเพื่อผูประสบภัย กิตติพันธ  บุญโตสิตระกูล

วิหาร  ดีปญญา

ปราโมทย  วีรานุกูล

กิตติพงษ  สุวีโร*

451,800

6 การพัฒนาโปรแกรมจําลองการวิเคราะหคาพารามิเตอรที่สําคัญของสายอากาศ

สําหรับประยุกตใชในการเรียนการสอนดานวิศวกรรมโทรคมนาคม

รุงอรุณ  พรเจริญ 153,500

7 การพัฒนาแผนใยไมอัดซีเมนตที่มีความแข็งแรงและเปนฉนวนปองกันความรอนสูง

จากเสนใยกากมะพราวและตนขาวโพด

ผกามาศ  ชูสิทธิ์

นิลมิต  นิลาศ

กิตติพงษ  สุวีโร*

451,800

8 การใชเศษพลาสติกโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเปนวัสดุผสมสําหรับผลิตไมเทียมขยะ

กลองนมที่มีความแข็งแรงสูง

ปราโมทย  วีรานุกูล

ผกามาศ  ชูสิทธิ์

วิหาร  ดีปญญา

กิตติพงษ  สุวีโร*

542,200
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1 การพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกลวย ชมภูนุช  เผื่อนพิภพ

ชญาภัทร  กี่อาริโย

นพพร  สกุลยืนยงสุข

เกศรินทร  เพ็ชรรัตน

ดวงกมล  ตั้งสถิตพร

150,000

2 การสรางมูลคาเพิ่มน้ําตาลมะพราวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อใชประโยชน

เชิงพาณิชย

จุฑามาศ  พีรพัชระ

วรลักษณ  ปญญาธิติพงศ

อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ

350,000

3 การผลิตขนมขบเคี้ยวจากพืชสมุนไพรไทยพื้นบานดวยเทคโนโลยีเอ็กซทรูชั่น ชมภูนุช  เผื่อนพิภพ

สิริวรรณ  สุขนิคม

มานิตย  แกววงษศิริ

สุธี  จันทราภาขจี

ปรัชญา แพมงคล

73,000

4 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยจากพืชสมุนไพรพื้นบาน ชญาภัทร  กี่อาริโย

พจนีย  บุญนา

อภิญญา  มานะโรจน

ณนนท  แดงสังวาลย

74,000

5 การพัฒนาลูกอมสมุนไพรไทยพื้นบาน : ลดการอักเสบและดับกลิ่นปาก เกศรินทร  เพ็ชรรัตน

ดวงกมล  ตั้งสถิตพร

นพพร  สกุลยืนยงสุข

ดวงรัตน  แซตั้ง

73,000

6 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุปโภค-บริโภคจากวัสดุเหลือใชที่ไดจากการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ชมภูนุช  เผื่อนพิภพ

มานิตย  แกววงษศิริ

บุษรา  สรอยระยา

ปรัชญา แพมงคล

100,000

7 การพัฒนาผลิตภัณฑดอกกลวยไมปาไทยจากโสนหางไก กรณีศึกษา อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล

สุกัญญา  จันทกุล

นิอร  ดาวเจริญพร

อารยะ  ไทยเที่ยง

สุชีรา  ผองใส

รุงฤทัย  รําพึงจิต

อนุสรณ  ใจทน

200,000

8 การศึกษาวิเคราะหศิลปะประดิษฐจากงานศิลปะไทยในเกาะรัตนโกสินทร สุชีรา  ผองใส

ปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล

สุกัญญา  จันทกุล

อนุสรณ  ใจทน

100,000
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

9 การพัฒนาโครงสรางผาของเครื่องแตงกายเชฟที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเชฟ

ในครัวอาหารไทย

ลักขณา  จาตกานนท

ประพาภรณ  ธีรมงคล

พีรพันธ  วงคกมลพร

300,000

10 การออกแบบเครื่องแตงกายเชฟที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเชฟในครัวอาหาร

ไทย

บุษรา  สรอยระยา

อัจฉราวรรณ  ณ สงขลา

อัชชา  หัทยานานนท

300,000

11 ผลการใชนาโนเทคโนโลยีของเครื่องแตงกายเชฟที่มีผลตอกลิ่นและความปลอดภัยใน

อาหาร

กฤตพร  ชูเสง

มัลลิกา  จงจิตต

วลัย  หุตะโกวิท

เยาวลักษณ  สุรพันธพิศิษฐ

400,000

12 การพัฒนาสบูสําหรับใชในงานแกะสลักแทนผักและผลไมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหงาน

หัตถกรรมไทย

จอมขวัญ  สุวรรณรักษ

อุดมเดชา  พลเยี่ยม

280,000

13 การศึกษาการใชประโยชนเศษเสนดายไหมเหลือทิ้งเพื่อใชทําเครื่องประดับสตรี กฤตพร  ชูเสง

สุวดี  ประดับ

เสาวลักษณ  คงคาฉุยฉาย

พรรณี  วิศิษฎวงศกร

200,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของขวัญของที่ระลึกจากแปงเปลือกทุเรียน อภิรัติ  โสฬศ

นิอร  ดาวเจริญพร

รุงฤทัย  รําพึงจิต

225,000

2 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากกากมะพราวที่เหลือใช เกศรินทร เพ็ชรรัตน

ดวงรัตน  แซตั้ง

ดวงกมล  ตั้งสถิตพร

225,000

3 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมเสนใยอาหารจากกากมะพราวเหลือใช สุพรรณิการ  โกสุม

สุมภา  เทิดขวัญชัย

โชดก  ทับจันทร

210,000

4 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยจากกากมะพราวที่เหลือใช นันทวัน  ชมโฉม

เชาวลิต  อุปฐาก

นพพร  สกุลยืนยงสุข

200,000

5 การเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑเบเกอรี่ดวยแปงมะพราวจากสวนเหลือทิ้งจาก

กระบวนการสกัดน้ํามันออก

ชญาภัทร  กี่อาริโย

ณนนท  แดงสังวาลย

ศศิธร ปอมเชียงพิณ

200,000

6 การพัฒนาตํารับและกรรมวิธีการผลิตขนมไทยทํายากเพื่อการอนุรักษ วไลภรณ  สุทธา

เจตนิพัทธ บุณยสวัสดิ์

เชาวลิต  อุปฐาก

จักราวุธ ภูเสม

150,000
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

7 การแปรรูปผาขาวมาเปนผลิตภัณฑประเภทกระเปาเพื่อจําหนายเปนสินคาOTOP เสาวลักษณ  คงคาฉุยฉาย

กฤตพร  ชูเสง

สุวดี  ประดับ

มานิตย  แกววงษศิริ

200,000

8 การพัฒนาผืนผาดวยเสนดายพิเศษจากเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้ง อัชชา  หัทยานานนท

บุษรา  สรอยระยา

ประพาฬภรณ  ธีรมงคล

270,000

9 การเพิ่มมูลคาเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้งเปนผลิตภัณฑเครื่องใชในบานและของที่ระลึก ลักขณา  จาตกานนท

จุฑาทิพ  รัตนะนราพันธ

สรรษนีย  เต็มเปยม

270,000

10 การสรางตราสินคาและบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้ง อัจฉราวรรณ  ณ สงขลา

ณัฐชยา  เปยแกว

ไตรถิกา  พิชิตเดช

มัลลิกา  จงจิตต

200,000

11 การพัฒนาผาบาติกเพื่อผลิตภัณฑของที่ระลึกสําหรับกลุมอาชีพสหกรณศิลปประดิษฐ

 เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สุวดี  ประดับ

เสาวลักษณ  คงคาฉุยฉาย

กฤตพร  ชูเสง

270,000

12 การสรางหลักสูตรผูสูงอายุวัยหลังเกษียณ :กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมสมร  พรพรรณพิพัฒน

ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ

วไลภรณ สุทธา

305,200

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเสนดายพิเศษเพื่อการผลิตผืนผาจากเศษวัสดุสิ่งทอ อัชชา  หัทยานานนท

บุษรา  สรอยระยา

ประพาฬภรณ ธีรมงคล

135,000

2 การถายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑเครื่องใชในบานและของที่ระลึกเพื่อเพิ่ม

มูลคาเศษวัสดุสิ่งทอ

ลักขณา  จาตกานนท

จุฑาทิพ  รัตนะนราพันธ

สรรษณีย  เต็มเปยม

135,000

3 การถายทอดเทคโนโลยีการสรางตราสินคา และบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

จากเศษวัสดุสิ่งทอ

อัจฉราวรรณ ณ สงขลา

ณัฐชยา  เปยแกว

ไตรถิกา  พิชิตเดช

มัลลิกา  จงจิตต

90,000

4 หลักสูตรการฝกอาชีพเพื่อสงเสริมรายไดผูสูงอายุสําหรับชมรมผูสูงอายุ ตําบลอุทัย 

อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อภิรัติ  โสฬศ

นิอร  ดาวเจริญพร

รุงฤทัย  รําพึงจิต

225,000

5 การประยุกตใชเปลือกแตงโมในการผลิตผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป เกศรินทร  เพ็ชรรัตน

ดวงรัตน  แซตั้ง

ดวงกมล  ตั้งสถิตพร

225,000
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

6 การประยุกตใชเปลือกแตงโมในผลิตภัณฑเบเกอรี่ ชญาภัทร  กี่อาริโย

นันทวัน  ชมโฉม

สุมภา  เทิดขวัญชัย

180,000

7 การประยุกตใชเปลือกแตงโมในผลิตภัณฑไอศครีมและขนมหวาน นพพร  สกุลยืนยงสุข

สุมภา  เทิดขวัญชัย

ดวงรัตน  แซตั้ง

180,000

8 การพัฒนาผลิตภัณฑซอสสําเร็จรูปจากเปลือกแตงโมที่เหลือใช เชาวลิต  อุปฐาก

วไลภรณ  สุทธา

เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์

180,000

9 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกประเภทผัดจากเปลือกแตงโมเหลือทิ้ง ปานทิพย  ผดุงศิลป

วาสนา  ขวยเขิน

จักราวุธ  ภูเสม

180,000

10 การประยุกตใชเมล็ดแตงโมที่เหลือทิ้งทดแทนถั่วลิสงในการผลิตอาหารไทย ดวงกมล  ตั้งสถิตพร

เกศรินทร  เพ็ชรรัตน

ดวงรัตน  แซตั้ง

180,000

11 ศึกษาและพัฒนาการทําขนมไทยพื้นบาน จ.สุพรรณบุรี จากภูมิปญญาทองถิ่นสูเชิง

พาณิชย

ศันสนีย ทิมทอง 

จอมขวัญ  สุวรรณรักษ

ชมพูนุช  เผื่นอพิภพ

นฤศร  มังกรศิลา

270,000

12 การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมโยเกิรตเสริมวานหางจระเข กมลพิพัฒน ชนะสิทธิ์

ปรัชญา  แพมงคล

ณนนท  แดงสังวาลย

135,000

13 การพัฒนาเสนดายจากซังขาวสูเชิงพาณิชย อัชชา  หัทยานานนท 

ประพาฬภรณ  ธีรมงคล

บุษรา  สรอยระยา

225,000

14 การออกแบบฉลากและสัญลักษณดูแลรักษาผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง ประพาฬภรณ ธีรมงคล 

อัชชา  หัทยานานนท

ไตรถิกา  พิชิตเดช

180,000

15 การออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเพื่อการใชงานสําหรับคนพิการ ศรัทธา  แขงเพ็ญแข

สมนึก  สังขหน*ู

216,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1  หลักสูตรการฝกอาชีพเพื่อสงเสริมรายไดผูสูงอายุสําหรับชมรมผูสูงอายุ ตําบลอุทัย 

อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อภิรัติ โสฬศ

นิอร  ดาวเจริญพร

รุงฤทัย  รําพึงจิต

285,000

2 การประยุกตใชเปลือกแตงโมในการผลิตผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป เกศรินทร เพ็ชรรัตน

ดวงกมล  ตั้งสถิตพร

ดวงรัตน  แซตั้ง

142,500
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

3 การประยุกตใชเปลือกแตงโมในผลิตภัณฑเบเกอรี่ ชญาภัทร กี่อาริโย

นันทวัน ชมโฉม

สุมภา  เทิดขวัญชัย

114,000

4 การประยุกตใชเมล็ดแตงโมที่เหลือทิ้งทดแทนถั่วลิสงในการผลิตอาหารไทย ดวงกมล ตั้งสถิตพร 

เกศรินทร  เพ็ชรรัตน

ดวงรัตน  แซตั้ง

95,000

5 การพัฒนาผลิตภัณฑซอสสําเร็จรูปจากเปลือกแตงโมที่เหลือใช เชาวลิต อุปฐาก

วไลภรณ  สุทธา

เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์

114,000

6 การประยุกตใชเปลือกแตงโมในผลิตภัณฑไอศครีมและขนมหวาน นพพร สกุลยืนยงสุข

สุมภา  เทิดขวัญชัย

ดวงรัตน  แซตั้ง

95,000

7 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกประเภทผัดจากเปลือกแตงโมเหลือทิ้ง ปานทิพย ผดุงศิลป

วาสนา  ขวยเขิน

จักราวุธ  ภูเสม

95,000

8 ศึกษาและพัฒนาการทําขนมไทยพื้นบาน จ.สุพรรณบุรี จากภูมิปญญาทองถิ่นสูเชิง

พาณิชย

ศันสนีย ทิมทอง

จอมขวัญ  สุวรรณรักษ

ชมภูนุช  เผื่อนพิภพ

นฤศร  มังกรศิลา

190,000

9 การพัฒนาเสนดายจากซังขาวสูเชิงพาณิชย อัชชา  หัทยานานนท

ประพาฬภรณ  ธีรมงคล

บุษรา  สรอยระยา

142,500

10 การถายทอดความรูและเทคโนโลยีการออกแบบฉลากและสัญลักษณดูแลรักษา

ผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง

ประพาฬภรณ ธีรมงคล

อัชชา  หัทยานนท

ไตรถิกา  พิชิตเดช

142,500

11 การพัฒนาศักยภาพเม็ดขนุนในผลิตภัณฑอาหาร ดวงกมล ตั้งสถิตพร

เกศรินทร  เพ็ชรรัตน

นพพร  สกุลยืนยงสุข

237,500

12 การพัฒนาศักยภาพซังขนุนในการผลิตผลิตภัณฑอาหาร นพพร สกุลยืนยงสุข

ดวงรัตน  แซตั้ง

กิตติ  ชองประเสริฐ

190,000

13 การพัฒนาศักยภาพเนื้อขนุนตกเกรดในการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ ชญาภัทร กี่อาริโย

นันทวัน ชมโฉม

โชดก  ทับจันทร

190,000

14 การพัฒนาศักยภาพเนื้อขนุนตกเกรดในการผลิตผลิตภัณฑอาหารแปรรูป เกศรินทร  เพ็ชรรัตน

ดวงแข  สุขโข

ดวงรัตน  แซตั้ง

237,500
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

15 การพัฒนาบรรจุภัณฑจากเปลือกและสวนเหลือใชจากอุตสาหกรรมแปรรูปขนุน คมเขต เพ็ชรรัตน

ธัญญธร  อินทรทาฉาง

ทรงกลด  จารุสมบัติ*

237,500

16 การพัฒนาวัสดุตกแตงงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสานจากเสนใยกลวย รุงฤทัย รําพึงจิต

อภิรัติ  โสฬศ

นิอร  ดาวเจริญพร

332,500

17 การตีคามูลคาทางนันทนาการของอุทยานมกุฏรมยสราญจังหวัดนนทบุรี ธนภพ โสตรโยม 190,000

18 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจากฐานภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพรแปรรูปของ

กลุมสตรีสหกรณเกษไชโยจังหวัดอางทองเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

จุฑามาศ พีรพัชระ

สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง*

อภิญญา  มานะโรจน

พัชรนันท  ยังวรวิเชียร

475,000

19 การพัฒนาผลิตภัณฑจากเปลือกนอกของกานเผือกเหลือใชในกลุมผูทํานาเผือก

อําเภอบานหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน

จุฑามาศ พีรพัชระ

สัมภาษณ  สุวรรณคีรี

475,000

20 การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑหนอไมเลี้ยงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ

ของกลุมผูผลิตไผเลี้ยงหวานอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ดร.วรลักษณ ปญญาธิติพงศ

จุฑามาศ  พีรพัชระ

พจนีย  บุญนา

ชนิดา  ประจักษจิตร

427,500

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 การพัฒนาศักยภาพเม็ดขนุนในผลิตภัณฑอาหาร ดวงกมล  ตั้งสถิตพร

เกศรินทร  เพ็ชรรัตน

นพพร  สกุลยืนยงสุข

135,400

2 การพัฒนาศักยภาพเนื้อขนุนตกเกรดในการผลิตผลิตภัณฑอาหารแปรรูป เกศรินทร  เพ็ชรรัตน

ดวงรัตน  แซตั้ง

ดวงแข  สุขโข

135,400

3 การพัฒนาศักยภาพเนื้อขนุนตกเกรดในการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ ชญาภัทร  กี่อาริโย

นนทวัน  ชมโฉม

โชดก  ทับจันทร

108,300

4 การพัฒนาศักยภาพซังขนุนในการผลิตผลิตภัณฑอาหาร นพพร  สกุลยืนยงสุข

ดวงรัตน  แซตั้ง

กิตติ  ชองประเสริฐ

90,200

5 การพัฒนาบรรจุภัณฑจากเปลือกและสวนเหลือใชจากอุตสาหกรรมแปรรูปขนุน คมเขต  เพ็ชรรัตน

ธัญญธร  อินทรทาฉาง

ทรงกลด  จารุสมบัติ*

135,400
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

6 การตลาดแปงกลวยเชิงพาณิชย  กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร พัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์

ขวัญฤทัย  วงศกําแหงหาญ

จิรพร  มหาอินทร

ผุสดี  วัฒนเมธา

497,000

7 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากกลวยเพื่อธุรกิจอาหารเจ จุฑามาศ  พีรพัชระ

ดร.วรลักษณ  ปญญาธิติพงศ

อภิญญา  มานะโรจน

อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ

569,300

8 ฐานขอมูลงานวิจัยอาหารจากกลวยครบวงจรเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต จุฑามาศ  พีรพัชระ

พัชรนันท  ยังวรวิเชียร

สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง*

รุจิรา  จุนบุญ*

587,400

9 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจากฐานภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพรแปรรูปของ

กลุมสตรีสหกรณเกษไชโยจังหวัดอางทองเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

(โครงการตอเนื่อง 58-59)

จุฑามาศ  พีรพัชระ

สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง*

อภิญญา  มานะโรจน

พัชรนันท  ยังวรวิเชียร

451,800

10 การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑหนอไมเลี้ยงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ

ของกลุมผูผลิตไผเลี้ยงหวานอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

(โครงการตอเนื่อง 58-59)

ดร.วรลักษณ  ปญญาธิติพงศ

จุฑามาศ  พีรพัชระ

พจนีย  บุญนา

ชนิดา  ประจักษจิตร

406,600

11 การพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นผลิตภัณฑอาหารจากปลาของกลุม

ผูประกอบการจังหวัดสิงหบุรีเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย

จุฑามาศ  พีรพัชระ

สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง*

ชนิดา  ประจักษจิตร

632,600

12 ภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหารพื้นบานจังหวัดเพชรบุรีของกลุมผูสูงอายุบานหวยทราย

เหนือเพื่อการถายทอดและเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูผานระบบออนไลน

จุฑามาศ  พีรพัชระ

อภิญญา  มานะโรจน

สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง*

อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ

632,600

13 การพัฒนาศักยภาพเนื้อทุเรียนสุกในการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร เชาวลิต  อุปฐาก

ดร.วไลภรณ  สุทธา

ปานทิพย  ผดุงศิลป

เปรมระพี  อุยมาวรหิรัญ

252,900

14 การพัฒนาศักยภาพเมล็ดทุเรียนในผลิตผลิตภัณฑขนมไทย จักราวุธ  ภูเสม

อภิญญา  มานะโรจน

พจนีย  บุญนา

ปรัศนีย  ทับใบแยม

207,700
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

15 การพัฒนาศักยภาพเปลือกทุเรียนในผลิตภัณฑขนมอบ เจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์

จักราวุธ  ภูเสม

บุญยนุช  ภูระหงษ

225,800

16 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากผาใยกลวยดวยการพิมพแบบกราฟกและ

ตกแตงนวัตกรรมนาโน สูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เชิงพาณิชย

ประภาฬภรณ  ธีรมงคล

บุษรา  สรอยระยา

กิ่งกาญจน  พิจักขณา

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

อัชชา  หัทยานานนท

406,600

17 การพัฒนาผลิตภัณฑจากกระดาษดอกธูปฤาษีเพื่อเศรษฐกิจชุมชน นิอร  ดาวเจริญพร

อภิรัติ  โสฬศ

รุงฤทัย  รําพึงจิต

316,200

18 ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปจากมะมวงหาวมะนาวโห : ชุมชนตําบลบางนกแขวก อําเภอ

บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

กมลพิพัฒน  ชนะสิทธิ์

ปรัชญา  แพมงคล

ศศิธร  ปอมเชียงพิณ

271,000

19 การพัฒนารูปแบบการสรางชุมชนเขมแข็งดานการตลาดของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด

สมุทรสงคราม

ธนภพ  โสตรโยม

นพพร  สกุลยืนยงสุข

225,800

20 การพัฒนาผามอฮอมจังหวัดแพรดวยงานลงทองลายไทยสําหรับเคหะสิ่งทอเชิง

พาณิชย

อัชชา  หัทยานานนท

ประพาฬภรณ  ธีรมงคล

บุษรา  สรอยระยา

นิตยา  วันโสภา

406,800
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1 พฤติกรรมการสื่อสารกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร นิศากร  ไพบูลยสิน 96,500

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 การนําเสนอภาพความเปนทองถิ่นผานสินคาวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ําคลองลัด

มะยม

พงศกฤษฏิ์  พละเลิศ

ชาญ  เดชอัศวนง

150,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1 การสื่อสารและการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน

จังหวัดเชียงใหม

นิศากร  ไพบูลยสิน 108,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 การพัฒนาการเรียนรูสื่อแบบจับตองของการคํานวนเลขหลักในวิชาคณิตศาสตรชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1

รวีพร  จรูญพันธเกษม

สรเดช  ครุฑจอน*

135,400

2 สถานการณและการพยากรณมูลคาการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไทยไปยังตลาด

อาเซียนภายใตขอตกลงการคาเสรี

ขวัญฤทัย  บุญยะเสนา

ศิริภรณ  ศิลปวานิช

กรรณิการ  จะกอ

สุวีณา  รุงโรจนรัตนากร

719,300

3 ความสัมพันธเชิงพื้นที่กับการติดตามขอมูลขาวสารบนเพจสื่อสังคมออนไลนของ

ผูบริโภคเสื้อผาสําเร็จรูปในภูมิภาคอาเซียน : กรณีศึกษาผูใชบริการเฟซบุก

เกษม  เขษมพุฒเรืองศรี

สุรชาติ  บัวชุม*

ขวัญฤทัย  บุญยะเสนา

549,400

4 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผานเครือขายสังคมออนไลนตอการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของผูบริโภคในภูมิภาคอาเซียน

อรรถการ  สัตยพาณิชย

สุรชาติ  บัวชุม*

ขวัญฤทัย  บุญยะเสนา

538,200

-
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะบริหารธุรกิจ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1 ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสูตลาดตะวันออกกลาง

มาเรียม  นะมิ 400,000

2 ความรูและทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคล: กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร

สนทยา  เขมวิรัตน

ดวงใจ  เขมวิรัตน

ธานี  คงเพ็ชร

พรประภา แสงสินเจริญชัย

300,000

3 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

จํานงค  จันทโชโต 100,000

4 สภาพและความตองการการฝกอบรมดาน ICT ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อารีย  มยังพงษ 195,400

5 การบริหารการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร เจิมสิริ  ศิริวงศพากร 100,000

6 ปจจัยที่มีอิทธิพลที่มีตอการบริหารจัดการแบบ Green Logistics ในธุรกิจการขนสง

ทางบกในประเทศไทย

ศรีสุดา  อยูแยมศรี

มาเรียม  นะมิ

400,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งของการจัดการโซอุปทาน

เชิงความรวมมือในการสงออกของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแปรรูปเนื้อสัตวของ

ประเทศไทยสูประเทศในกลุมเอเซียน

มาเรียม  นะมิ 401,200

2 ปจจัยที่สงผลตอตนทุนการขนสงสินคาเกษตรดวยพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาเรียม  นะมิ 401,200

3 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหวางการปลูก

ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต

นัทธหทัย  หลงสะ

เดือนรุง  ชวยเรือง

401,200

4 ปจจัยที่สงผลตอการจัดการการเงินสวนบุคคลของบุคลากรกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร

สนทยา  เขมวิรัตน

ดวงใจ  เขมวิรัตน

321,200

5 อิทธิพลของแรงจูงใจและการพัฒนาตนเองที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บุญธรรม  พรเจริญ 225,000

6 มูลคาทางเศรษฐศาสตรของแหลงทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน ศึกษากรณีอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา

วราลี  ศรีสมบัติ 320,000

7 ความพึงพอใจและการคุมครองผูบริโภคในสินคาขายตรงในเขตกรุงเทพมหานคร วราพันธ  มุงวิชา

สารสิทธิ์  บุพพานนท

ศจี  ชมภูออน

305,460

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะไอซีทีสําหรับบุคลากรในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ของประเทศไทย

อารีย  มยังพงษ 299,700

2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการเปดเสนทางโลจิสติกสอาเซียน

มาเรียม  นะมิ

อัมพล  ชูสนุก*

443,400
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คณะบริหารธุรกิจ

3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเตรียมความพรอมผูประกอบการสถานที่พักสําหรับการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฮาลาลเพื่อรองรับการเปดเสนทางโลจิสติกสอาเซียน

สมนึก  แกววิไล

มาเรียม  นะมิ

451,400

4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพผูใหบริการดานการขนสงนักทองเที่ยวดวย

ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเปดเสนทางโลจิสติกสอาเซียน

มนัส  บุญวงศ

มาเรียม  นะมิ

451,400

5 แนวทางสูความสําเร็จของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ลําใย  มากเจริญ

บุญธรรม  พรเจริญ

350,800

6 การศึกษาแผนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยโดยใชการวิเคราะห

ความคุมคาสุขภาพของผูสูงอายุ

กําพร  สุวรรณฉิม 135,000

7 กลยุทธการตลาดไมดอกไมประดับ จารุณี  กมลขันติธร 304,600

8 การจัดทํา web applications สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP เพื่อเตรียม

ความพรอมการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศุภฉัตร  ศิริเธียร 

ภัทรี  ตั้งจีรวงษ

270,000

9 พฤติกรรมการบริโภคและการออมไวในยามฉุกเฉินของครัวเรือน ภายใตความไม

แนนอนของรายได : กรณีศึกษาเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จังหวัดนนทบุรี

กมลวรรณ  พิมพแพทย 162,500

10 กลยุทธการตลาดเพื่อสงเสริมธุรกิจที่ปรึกษาดานสุขภาพตอชาวตางชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร

วราพันธ  มุงวิชา 

สารสิทธิ์  บุพพานนท

429,400

11 การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการสรางความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัย

พิบัติทางธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ชัยเสฏฐ  พรหมศรี 448,800

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 การเพิ่มขีดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของพนักงานในธุรกิจบริการยานยนต

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กุลิสรา ยงยิ่งประเสริฐ 458,900

2 แนวทางการแกไขปญหาหนี้สินชาวนาในเขตทุงกุลารองไห กมลวรรณ พิมพแพทย   461,700

3 การพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนนาโพธิ์ดานการตลาดและการจัดการ

เพื่อพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) สูสากล (AEC)

ผุสสดี  วัฒนเมธา

ขวัญฤทัย  วงศกําแหงหาญ

สุริยา  นิตยมี

สมใจ  แซภู

กิตติศักดิ์  อริยะเครือ

87,700

4 ศึกษาการดําเนินงานดานการตลาดและการจัดทําแผนธุรกิจ ของกลุมผูผลิตสินคา 

OTOP ประเภทเครื่องจักสานผักตบชวา พื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

จุรีรัตน หลอวิรัชสุธี

สัมภาษณ  สุวรรณคีรี

กัณหา  โฉมศรี

456,300

5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสามารถในการแขงขันในการสงออกอาหารฮา

ลาลสูเสนทางโลจิสติกสไทย-อาเซียน

มาเรียม นะมิ

อัมพล  ชูสนุก*

465,500

6 ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาของอาเซียน:ผลกระทบจากการนําเขาและการ

สงออกพลังงานไฟฟาตอราคาคาไฟฟา

ขวัญฤทัย บุญยะเสนา

สุวีณา  รุงโรจนรัตนากร

Miss.Julia  Gutierrez*

460,900

7 กลยุทธการตลาด ผลิตภัณฑสรางสรรคประเภทเครื่องสําอาง ธรรมชาติและสมุนไพร

ไทย สําหรับผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล

วราพันธ มุงวิชา

สารสิทธิ์  บุพพานนท

ศจี  ขมพูออน

465,500
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8 การศึกษาความตองการในการพัฒนาทักษะความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดทําฐานขอมูลอาหารฮาลาลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศ

ไทย

มาเรียม นะมิ

ศุภฉัตร  ศิริเธียร

อัมพล  ชูสนุก*

465,500

9 การศึกษามาตรฐานกระบวนการการเคลื่อนยายวัตถุดิบการผลิตและความปลอดภัย

ของอุตสาหกรรมเนื้อสัตวแปรรูปในประเทศไทยเพื่อรองรับการเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเชียน

มาเรียม นะมิ

อัมพล  ชูสนุก*

540,000

10 การศึกษามาตรฐานการจัดการโซอุปทาน การกระจายสินคาและการตลาดของ

อุตสาหกรรมเนื้อสัตวแปรรูปฮาลาลในประเทศไทยเพื่อรองรับการเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเชียน

สมนึก  แกววิไล

มาเรียม  นะมิ

อัมพล  ชูสนุก*

พิเชษฐ  พรหมใหม

540,000

11 กระบวนการตรวจสอบยอนกลับในโซอุปทานของอุตสาหกรรมเนื้อสัตวฮาลาลแปรรูป

ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

มนัส  บุญวงศ

มาเรียม  นะมิ

540,000

12 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความเขมแข็งใหกับผูใหบริการธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มาเรียม นะมิ

อัมพล  ชูสนุก*

540,000

13 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเตรียมความพรอมของผูใหบริการธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สมนึก  แกววิไล

มาเรียม  นะมิ

540,000

14 การศึกษามาตรฐานธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของการ

เปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

มนัส  บุญวงศ

มาเรียม  นะมิ

ฉวีวรรณ  ชูสนุก*

540,000

15 กลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรคในสินคาภูมิปญญาไทยของผูประกอบการ ขนาด

กลางและยอมตอการทองเที่ยวดานการชอปปงเพื่อรองรับการเปด ประชาคม

อาเซียนในเขตกรุงเทพมหานคร

วราพันธ มุงวิชา

สารสิทธิ์  บุพพานนท

ศจี  ขมพูออน

540,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 รูปแบบการพัฒนา Web Application ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน

ประเทศไทย

พรคิด  อั้นขาว

วรรณพร  ทีเกง*

352,400

2 การพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนดานการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับบัณฑิตใหมกอนเขาสู

ภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

อารีย  มยังพงษ 397,800

3 การผลิตและการตลาดขาวไรซเบอรี่ วราลี  ศรีสมบัติ 361,600

4 การสรางความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติผาน

การพัฒนาเกมและการเลาเรื่องและการเรียนรูจากประสบการณจริงแกประชาชนใน 

5 จังหวัดของพื้นที่ภาคภาคกลางตอนลางที่ประสบภัยพิบัติน้ําทวมป 2554

สุจิรา  ไชยกุสินธุ

ชัยเสฏฐ  พรหมศรี

768,400

5 ผลิตภัณฑ SME กลุมเครื่องสําอางสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุไทย วราพันธ  มุงวิชา

ศจี  ชมภูออน

361,600
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6 การขยายโอกาสทางการตลาดสินคา SME กลุมเครื่องสําอางสมุนไพรไทยเพื่อ

สุขภาพสําหรับผูสูงอายุไทย

สารสิทธิ์  บุพพานนท

วราพันธ  มุงวิชา

361,600

7 การวางแผนการตลาด สินคา SME กลุมเครื่องสําอางสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ

สําหรับผูสูงอายุไทย

ณัฐชา  ธํารงโชติ

วราพันธ  มุงวิชา

361,600

8 การสังเคราะหงานวิจัยทางดานการบัญชีเพื่อการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กําธร  นิมิตภัทร

คัมภีร  เนตรอัมพร

338,900



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1 ศักยภาพดานพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแทงจากเปลือกมังคุด สังเวย  เสวกวิหารี 200,000

2 ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไขเลือดออกในประเทศไทยโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร

 Generalized Estimating Equation (GEE)

สุนีย  สัมมาทัด

นิตยา  บุญสิทธิ์

กฤษฎา  เหล็กดี

80,000

3 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบเนื้อหาเว็บศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของ

ชุมชน

วีรวรรณ  จันทนะทรัพย

ภภัสสร  สิงหธรรม

250,000

4 ชุดทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดยรวม สิริรัตน  พาณิช

เลอพงษ  พิศนุย

200,000

5 ระบบไอซีทีเพื่อการศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสายวิชาชีพ

คอมพิวเตอร ตามความตองการของสถานประกอบการ

ภภัสสร สิงหธรรม

วีรวรรณ จันทนะทรัพย

200,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 การศึกษาและพัฒนาจุลินทรียที่มีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพเงินในระดับนาโน ไพศาล  การถาง

ดวงฤทัย  นิคมรัฐ

สุพรรณ  ยอดยิ่งยง*

321,200

2 ความตระหนักและพฤติกรรมของเยาวชนในกรุงเทพมหานครตอการจัดการซากของ

เสีย : กรณีศึกษาโทรศัพทเคลื่อนที่

ประยุทธ  สุวรรณศรี

รัชนี  ผิวทอง

193,300

3 การวิเคราะหทางคณิตศาสตรเชิงพื้นที่:ประยุกตใชในการสรางแผนที่โรคไขเลือดออก

ในประเทศไทย

สุนีย  สัมมาทัต

นิตยา  บุญสิทธิ์

กฤษฎา  เหล็กดี

78,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1 การพัฒนาศักยภาพของมะเดื่อในการใชเปนสมุนไพรพื้นบานและการปองกันมะเร็ง

เพื่อสรางองคความรูและสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น

อุดมเดชา  พลเยี่ยม

อัญชนา  ขัตติยะวงศ

นิภาพร ปญญา

396,800

2 การพัฒนาระบบมัลติมีเดียและการโตตอบแบบอินเตอรแอคทีฟ ผานระบบเครือขาย 

เพื่อการเรียนรูของโรงเรียนขยายโอกาส

ภภัสสร  สิงหธรรม

อุบลวัลย  อินทรปญญา

นิภาพร  ปญญา

270,000

3 ศักยภาพของสารสกัดจากมะเดื่อตอการควบคุมการงอกและเจริญเติบโตของวัชพืช

ในนาขาว เพื่อเพิ่มมูลคาความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนอยางยั่งยืน

อุดมเดชา  พลเยี่ยม 

อัญชนา  ขัตติยะวงศ

225,000

4 การพัฒนาปรับปรุงการสรางทองระดับนาโนดวยการใชจุลินทรียทองถิ่นในประเทศ

ไทย

ดวงฤทัย  นิคมรัฐ

ไพศาล  การถาง

จิระศักดิ์  ธาระจักร

359,800

5 อนุกรมวิธานและการกระจายพันธุของพืชวงศ Podostemaceae ในจังหวัด

พิษณุโลกและเพชรบูรณ

เพ็ชรรัตน  เวฬุคามกุล

ละออ  อัมพรพรรดิ์*

430,800
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6 การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกจากการปลูกผลึกนาโนไฮดรอกซีอะพาไทตบนเสนไหม

ไฟโบอิน

ปยะพงษ  ปานแกว

กัลทิมา  เชาวชาญชัยกุล

วรนุช  ดีละมัน

207,000

7 การวิเคราะหเชิงพื้นที่ทางคณิตศาสตรสําหรับสรางแผนที่โรคหลายชนิด ประยุกตใช

กับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด

สุนีย  สัมมาทัต 

กฤษฎา  เหล็กดี

นิตยา  บุญสิทธิ์

81,000

8 ผลความแกรงของเมล็ดขาวสารตอคุณภาพการสี พลกฤษณ คุมกล่ํา 207,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 การพัฒนาชุดตรวจวัดการแตกหักของเมล็ดขาวดวยเทคนิคทางแสงและกระบวนการ

เชิงภาพ

ไพศาล การถาง

ธนพงศ  สารีอินทร

475,000

2 ชุดกรองน้ําอยางงายในครัวเรือนสําหรับกําจัดสนิมเหล็กและความกระดางถาวรของ

ระบบน้ําประปาหมูบานเพื่อการอุปโภคและบริโภค

วรวิทย จันทรสุวรรณ

สุพัตรา จันทรสุวรรณ*

380,000

3 รูปแบบของฝนในประเทศไทยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอน สุนิสา สายอุปราช

กรรณิการ  มวงชู

ปยะพงษ  ปานแกว

142,500

4 การผลิตวัสดุดูดซับเสียงจากวัสดุผสมยางโฟมธรรมชาติและเสนใยธรรมชาติ กัลทิมา  เชาวชาญชัยกุล

วัลลภ  หาญณรงคชัย*

304,000

5 ตัวแบบผสมเชิงเสนวางนัยทั่วไป สําหรับขอมูลที่มีความสัมพันธเชิงเวลา และเชิงพื้นที่

 ประยุกตใชกับโรคฉี่หนูในประเทศไทย

สุนีย สัมมาทัต

นิตยา  บุญสิทธิ์

กฤษฎา  เหล็กดี

109,300

6 การพัฒนาโครงสรางสองชั้นระหวางคอมโพสิตไฮดรอกซีอะพาไทต-อลูมินาและเซอร

โคเนียเพื่อประยุกตใชทางการแพทย

ปยะพงษ ปานแกว

วิไลวรรณ  ลีนะกุล

ภัทรินี  คลุมดวง*

อนุวัฒน  หัสด*ี

475,000

7 การลดการกัดกรอนในทอสงน้ํามันและกาซที่เกิดจากจุลชีพโดยการเคลือบผิวดวย

อีพอกซี่ผสมอนุภาคนาโนเงินกับถานไมไผ

จิระศักดิ์ ธาระจักร

ดวงฤทัย  นิคมรัฐ

475,000

8 พืชถิ่นเดียวและสถานะการอนุรักษของพืชวงศโพโดสเต็มเอซีอี้ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เพ็ชรรัตน เวฬุคามกุล

ละออ  อัมพรพรรดิ์*

465,500

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 การพัฒนาและผลิตอิฐบล็อกมวลเบาโดยการผสมเสนใยธรรมชาติ วรนุช ดีละมัน

กัลทิมา  เชาวชาญชัยกุล

กิติยศ  ตั้งสัจจวงศ

361,400

2 การศึกษาแกวเซรามิกชีวภาพที่ประกอบดวยผลึกเฟอรโรแมกเนติกระดับนาโนจาก

ระบบที่มีและไมมีซิลิกาเปนองคประกอบดวยวิธีอินคอเปอเรชัน

วิไลวรรณ  ลีนะกุล

กฤษ  สุจริตตั้งธรรม

451,800
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3 การปรับปรุงความเหนียวและความทนแรงกระแทกของพอลิแลกติกแอซิดโดยการใช

น้ํามันถั่วเหลืองที่ผานการดัดแปรและเสนใยธรรมชาติ

กัลทิมา  เชาวชาญชัยกุล

วัลลภ  หาญณรงคชัย*

379,500

4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบโตตอบดวยดวงตา เรื่อง ความรู

เกี่ยวกับอาเซียนในระดับประถมศึกษา สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ควบคุมดวยมือ

วีรวรรณ  จันทนะทรัพย

วิภา  จักรชัยกุล

วรีวรรณ  วิเศษสิงห

406,600

5 การศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของแบคทีเรียในนาขาวปนเปอนเงินนาโน ดวงฤทัย  นิคมรัฐ

ไพศาล  การถาง

จิระศักดิ์  ธาระจักร

542,200

6 การผลิตกาซชีวภาพที่มีคุณภาพเพื่อการใชอยางยั่งยืนในชุมชนบานถ้ําเสือ จ. เพชรบุรี ดวงฤทัย นิคมรัฐ

ภัทริกา  สูงสมบัติ

บุญเลิศ  เต็มคอน

271,000

7 การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว เสนทาง

ประวัติศาสตร 4 ภาค เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นิภาพร  ปญญา

อุดมเดช  พลเยี่ยม

ภภัสสร  สิงหธรรม

อุบลวัลย  อินทรปญญา

316,200

8 การเตรียมและศึกษาสมบัติทางโครงสรางและแมเหล็กของอนุภาคคอมโพสิตระดับ

นาโนเมตรของไฮดรอกซีอะพาไทตและซิงกเฟอไรทเพื่อประยุกตใชในการรักษามะเร็ง

ในอนาคต

ปยะพงษ  ปานแกว

ภัทริณี  คลุมดวง

451,800

9 การศึกษาความเปนไปไดในการใชเศษใบยางพาราเพื่อผลิตตนแบบแผนมวลเบา วรินธร  บุญยะโรจน

สมัญญา สวงนพรรค*

443,000

10 ความสัมพันธของการกระจายตัวของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในดินเพาะปลูก

ขาวและระดับการปนเปอนในเมล็ดขาว

วรวิทย  จันทรสุวรรณ 271,200
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1 นวัตกรรมการใชเถาหนักในคอนกรีตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สําเริง  รักซอน

วัลลภ  ภูผา

นิโรจน  เงินพรหม

350,000

2 พัฒนาดินซีเมนตลูกรังผสมวัสดุเถาทิ้งจากผลผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปน

อิฐประสาน

นิโรจน  เงินพรหม

สําเริง  รักซอน

400,000

3 พัฒนานวัตกรรมผนังคอนกรีตจากสบูดํา นิโรจน  เงินพรหม

สําเริง  รักซอน

400,000

4 ระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางผานเครือขายไรสายอัตราต่ํา วณพันธ  วัยวุฒิ 214,700

5 การพัฒนาเครื่องประดับสมัยใหมโดยใชวัสดุแผนดินกระดาษเซรามิกส ปริศนา  บุญศักดิ์ 89,500

6 เครื่องสีกะลากาแฟโรบัสตามลพิษต่ํา วรวิทย  วรนาวิน

พลรัชต  บุญมี

ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี

350,000

7 เครื่องบีบน้ํามันมะพราวระบบบีบเย็นทํางานอยางตอเนื่อง พลังวัชร  แพงธีระสุขมัย 400,000

8 การศึกษาและพัฒนาเครื่องอบกระดาษใบสับปะรดพลังงานแสงอาทิตยรวมกับฮีต

เตอร

กุลยศ  สุวันทโรจน

ศุภชัย  หลักคํา

262,800

9 พัฒนาวัสดุผงทังสเตนคารไบดขนาดนาโนเมตรจากวัสดุ

รีไซเคิลชนิดซีเมนตทังสเตนคารไบด

สหรัตน  วงษศรีษะ

สิงหแกว  ปอกเทิ่ง

400,000

10 อัตราผลผลิตของงานเสาเข็มเจาะระบบแหง สุนันท  มนตแกว

ธวัชชัย  นวเลิศปญญา

155,000

11 ศึกษาความเปนไปไดการนําแทงอางอิงทางความแข็งกลับมาใชใหม ประสิทธิ์  แพงเพชร

สุทธิพงษ  จํารูญรัตน

210,200

12 ศึกษาการหดตัวของพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่ใชกับแมพิมพเปา ประสงค  กานแกว 296,200

13 การวิเคราะหระบบสินคาคงคลังโดยใชตัวแบบสินคาคงคลังเชิงสโตคาสติก : 

กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทย

วัชรินทร  แสงมา

พิษณุ  ทองขาว

135,300

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 พัฒนาดินซีเมนตลูกรังผสมเถาหนักเปนอิฐประสาน นิโรจน เงินพรหม 411,800

2 นวัตกรรมคอนกรีตตนทุนต่ําไหลเขาแบบงายโดยการใชเถาทิ้ง สําเริง รักซอน

ทง ทานลานทอง

411,800

3 ออกแบบและสรางเรือนแพลอยผลิตกระแสสลับจากกังหันน้ํา พลังวัชร แพงธีระสุขมัย 411,800

4 พัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรผสมเถาทิ้งจากผลผลิตอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมเปนวัสดุดูดซับของเหลวมีกลิ่น

นิโรจน เงินพรหม 400,000

5 การพัฒนาผลิตภัณฑพื้นจากวัสดุคอมโพสิทเสนใยสบูดําผสมพสาสติกใน

อุตสาหกรรมกอสราง

นิโรจน เงินพรหม 400,000

6 การทดสอบการอัดตัวของวัสดุผสมภายใตสภาวะอุณหภูมิตางๆ พลรัชต บุญมี

ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี

ศุภชัย หลักคํา

400,000
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7 ผลกระทบของระบบความปลอดภัยในงานกอสรางที่มีผลตออัตราผลผลิต สุนันท มนตแกว

ธวัชชัย นวเลิศปญญา

วรรณวิทย แตมทอง*

303,600

8 ออกแบบและพัฒนากระบวนการสลายโลหะประสานโคบอลตออกจากซีเมนต

ทังสเตนคารไบดดวยระบบไฮโดรเทอรมอลทรีตเมนต

สหรัตน วงษศรีษะ

สุรเชษฐ เดชฟุง

สิงแกว ปอกเทิ่ง

385,500

9 การเปรียบเทียบวัสดุที่ใชทําแมพิมพฉีดที่ทําจากอลูมิเนียมเกรด 7075 กับเหล็ก P 20 ประสงค กานแกว 291,100

10 ศึกษาความเปนไปไดการนําแทงอางอิงทางความแข็งในหนวยร็อคเวลล สเกลบี 

กลับมาใชใหม

สุทธิพงษ จํารูญรัตน

ประสิทธิ์ แพงเพชร

174,900

11 ตัวแบบการพยากรณความตองการเหล็กกลาภายใตความไมแนนอนโดยวิธีเบย วัชรินทร แสงมา

พิษณุ  ทองขาว

อรศิริ  จันทรเมือง

105,000

12 การวิจัยปญหาในงานหลอและการพัฒนาแนวทางแกไขปญหาในงานหลอ

เครื่องประดับสมัยใหม

ปริศนา บุญศักดิ์ 131,500

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องมือตัดปาดผิวโลหะนาโนเมตรจากโลหะผงทังสเตนคาร

ไบดที่ผลิตภายในประเทศ

สหรัตน  วงษศรีษะ

ประสิทธิ์ แพงเพชร

396,800

2 เครื่องทดสอบจุดศูนยกลางมวลสําหรับรถยนต ศิริพล ทองออน

อนันต เต็มเปยม

วรวิทย วรนาวิน

449,800

3 การศึกษาตําแหนงจุดศูนยกลางมวลที่มีผลตอเสถียรภาพการบังคับรถ กุลยศ สุวันทโรจน

พลรัชต บุญมี

449,800

4 การแปรผันของสัดสวนแรงเบรกที่สงผลกระทบตอเสถียรภาพการบังคับรถยนต อนันต เต็มเปยม

พิเชษฐ บุญญาลัย

ศุภชัย หลักคํา

449,800

5 การศึกษาปจจัยของโครงสรางกันแรงกระแทกของรถยนตที่สงผลตอการดูดซับ

พลังงาน

วรวิทย  วรนาวิน

พิเชษฐ บุญญาลัย

ศุภชัย หลักคํา

449,800

6 การศึกษาปจจัยการออกแบบทอพักไอเสียเพื่อลดเสียงรบกวนและรักษาสมรรถนะ

ของเครื่องยนต

ศุภชัย  หลักคํา

พิเชษฐ  บุญญาลัย

449,800

7 พัฒนาวัสดุคอมโพสิทเถาทิ้งจากการผลิตในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปนวัสดุ

กอสราง

นิโรจน  เงินพรหม 

ธนันท  ศัลยวุฒิ

449,800

8 นวัตกรรมคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาดวยการใชวัสดุเหลือทิ้ง สําเริง  รักซอน 449,800

9 การพัฒนาเถาหนักเปนวัสดุมวลรวมในงานคอนกรีต สําเริง  รักซอน 404,800

10 พัฒนาวัสดุคอมโพสิทดินลูกรังผสมพลาสติกเพื่อใชในอุตสาหกรรมกอสราง นิโรจน  เงินพรหม 

ธนันท  ศัลยวุฒิ

449,800



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร 22/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร

11 การศึกษาและพัฒนาระบบการอบแหงขาวเปลือกดวยพาหะลมรอน-เย็นและเกลียว

ลําเลียง

วิโรจน ฤทธิ์ทอง

ไพศาล  การถาง

วัลลภ  ภูผา

405,800

12 การศึกษาการใชพลังงานในเครื่องอัดไฮดรอลิก อนันต  เต็มเปยม

กุลยศ  สุวันทโรจน

449,800

13 พัฒนากังหันน้ําผลิตไฟฟาเพื่อการผลิตขาย พลังวัชร  แพงธีระสุขมัย 449,800

14 การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตโครงสรางกันแรงกระแทกของรถยนตจากกาก

ผักตบชวา

วรวิทย  วรนาวิน 

พิเชษฐ  บุญญาลัย

ศุภชัย  หลักคํา

449,800

15 การวิเคราะหสาเหตุของการผลิตสินคาบกพรองและเสียดวยตัวแบบการถดถอย

เชิงโลจิสติกสแบบเบย: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต

วัชรินทร  แสงมา 

พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ

วรพจน  โหรวิชิต

266,000

16 การพัฒนาและสรางหมอตมใบสับปะรดระบบปดประหยัดพลังงาน รัชดาศักดิ์  สุเพ็งคํา 217,800

17 การพัฒนาและสรางเครื่องตีเนื้อเยื่อใบสับปะรด สมเกียรติ  ทองแกว

รัชดาศักดิ์  สุเพ็งคํา

235,800

18 การพัฒนาและสรางเครื่องบีบเยื่อเปลือกออกจากเนื้อเยื่อใบสับปะรด ชลกาญจน วงศกอทรัพย

รัชดาศักดิ์  สุเพ็งคํา

225,900

19 การพัฒนาและสรางเครื่องมือในการชอนเนื้อเยื่อใบสับปะรด รัชดาศักดิ์  สุเพ็งคํา 

ณัฏฐวรินทร  ทองรักษ

198,000

20 การวิเคราะหความนาเชื่อถือไดในการทํางานของเครื่องจักร และหาสาเหตุของ

เครื่องจักรเสีย: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต

วัชรินทร  แสงมา 

ทินกร  จันทรกระจาง

สรวงกนก  พิบูลธรรมนนท

257,500

21 การศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของธาตุเจือทองแดงและดีบุกที่มีผลตอสมบัติทางกลและ

โครงสรางจุลภาคของโลหะเงินเจือต่ํา 58.33 wt% AgCuSn

สุภัทรา  โกไศยกานนท

พ.ต.หญิง บงกช  เทพจาร*ี

295,400

22 การศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของธาตุเจือทองแดงและดีบุกที่มีผลตอสมบัติทางกายภาพ

 (ความแตกตางของคาระดับสี) และพฤติกรรมความตานทานการหมองของโลหะเงิน

เจือต่ํา 58.33 wt% AgCuSn

ธีระวัฒน  แมนดวง 289,400

23 การศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการอบชุบดวยกระบวนการทางความรอนของโลหะเงิน

เจือต่ํา 58.33 wt%AgCuSn

วิหาร  ดีปญญา

นวรัตน  การะเกษ

299,300

24 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการหลอขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงิน

เจือต่ํา 58.33 wt% AgCuSn

มาเรียม  นะมิ

พ.ต.หญิง บงกช  เทพจาร*ี

459,200

25 การตรวจหาเครื่องจักรที่ผลิตสินคาบกพรองเพื่อวางแผนปองกันและบํารุงรักษาโดย

ใชตัวแบบฮิดเดนมารคอฟ :กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่ม

พิษณุ  ทองขาว 

ศรีวิไล  พวกนอย

บรรพต  ขุนจันทร

257,500
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26 เลือกฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปนสะสมสําหรับแนวโนมเพื่อสรางตัวแบบ

สําหรับวิเคราะหขอมูล อนุกรมเวลาหลายๆตัว

พรอมกันที่มีคา อัตตสหสัมพันธ แนวโนมและคาผิดปกติ  ดวยวิธีการของเบย : 

กรณีศึกษาราคาหุน ที่มีความผันผวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

พิษณุ  ทองขาว 

นิตยา  บุญสิทธิ์

กฤษฎา  เหล็กดี

อรศิริ  จันทรเมือง

352,200

27 อิทธิพลของคุณสมบัติเชิงกลของใยสังเคราะหตอคานปอซโซลานคอนกรีต จักรพันธ  แสงสุวรรณ 449,800

28 อิทธิพลของวัสดุปอซโซลานโดยระบบสามประสานตอกําลังและความตานทานคลอ

ไรดของคอนกรีต

จักรพันธ  แสงสุวรรณ 449,800

29 การออกแบบจานเบรกเชิงการสะสมความรอนเพื่อความปลอดภัย กุลยศ  สุวันทโรจน

ศุภชัย หลักคํา

450,000

30 ผลกระทบของระบบความปลอดภัยในงานกอสรางที่มีผลตออัตราผลผลิตกรณีศึกษา

 : งานบุผิวผนังกระเบื้องภายนอกอาคาร

สุนันท มนตแกว 

ธวัชชัย  นวเลิศปญญา

404,800

31 พัฒนามีดกรีดยางพาราตนแบบชนิดมือดึง สุรเชษฐ  เดชฟุง 

สหรัตน  วงษศรีษะ

เฟองฟา  เมฆเกรียงไกร

450,000

32 ศึกษากระบวนการเปายืด (Streght Blow Mold) แบบ Two Stage ขึ้นรูปขวดน้ํา

ดื่ม จากพลาสติกพอลิโพรไพลีน (Polypropylen) PP เกรดRP 6024

ประสงค  กานแกว 357,500

33 การพัฒนาโครงสรางเกรนตานทานการสึกเหรอของชิ้นงานความแข็งสูงพิเศษดวย

กระบวนการอบผนึก

สหรัตน  วงษศรีษะ

ประสิทธิ์ แพงเพชร

449,500

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 รูปแบบการเจาะรูของจานเบรกแบบดิสกที่สงผลกระทบตอความเหมาะสมการใชงาน

ในยานอุณหภูมิทํางานตาง ๆ

ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี

ศิริพล  ทองออน

พิเชษฐ  บุญญาลัย

475,000

2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของจานเบรกรถจักยานยนตที่มีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการเบรก

กุลยศ  สุวันทโรจน

ศุภชัย  หลักคํา

475,000

3 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปูผิวทางแบบแอสฟลติกคอนกรีตผสมดวยยางปนรีไซเคิล กฤษณ เจ็ดวรรณะ

วีระเทพ  ชนินทรเทพ*

475,000

4 การใชยางมะตอยชนิดPMAเปนหลังคาเพื่อลดน้ําหนักโครงสรางอาคาร วิหาร ดีปญญา

กิตติพงษ  สุวีโร*

475,000

5 ศึกษาและพัฒนากระถางพลาสติก ประสงค กานแกว

สุรพงษ  ชัยรัตนธรรม

365,200

6 ผลิตภัณฑกระเบื้องยางพาราผสมเศษขยะพลาสติกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม วิหาร ดีปญญา

กิตติพงษ  สุวีโร*

475,000

7 การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตฝากระโปรงรถยนตจากแกลบและผักตบชวาเพื่อ

รองรับการชนคนเดินเทา

กุลยศ  สุวันทโรจน

ศุภชัย  หลักคํา

พิเชษฐ  บุญญาลัย

475,000
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8 การศึกษาสวนผสมที่เหมาะสมของโครงสรางกันแรงกระแทกของรถยนตจากกาก

ผักตบชวาและแกลบสําหรับการชนคนเดินเทา

กุลยศ สุวันทโรจน

ศุภชัย  หลักคํา

พิเชษฐ  บุญญาลัย

475,000

9 เครื่องจําลองการชนคนเดินเทา วรวิทย วรนาวิน

ศุภชัย  หลักคํา

พิเชษฐ  บุญญาลัย

475,000

10 การใชกากโดโลไมทสําหรับเปนบล็อกประสานที่ตานทานแรงอัดสูง สัจจะชาญ พรัดมะลิ

ประชุม  คําพุฒ*

475,000

11 นวัตกรรมเถาแกลบ-เปลือกไมในคอนกรีตมวลเบาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สําเริง รักซอน 475,000

12 การสรางแบบพิมพนูนต่ําเพื่อผลิตภาพนูนต่ําจากใบสับปะรดตม รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา

ชลกาญจน วงศกอทรัพย

456,300

13 การพัฒนาและสรางเตาสําหรับตมใบสับปะรด รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา

ชลกาญจน วงศกอทรัพย

456,300

14 การวิจัยดานคอนกรีตพรุนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สําเริง รักซอน 456,300

15 การศึกษาพฤติกรรมคาการนําความรอนแบบไมเชิงเสนของวัสดุความเสียดทาน ภูภูมิ พวงเจริญชัย

ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี

ศุภชัย  หลักคํา

456,300

16 การรับแรงกระแทกของคอนกรีตผสมดินขาวและเถาลอย จักรพันธ  แสงสุวรรณ 456,300

17 การพัฒนาเถาแกลบและเถาถานหินเพื่อใชแทนที่ปูนซีเมนตปอรตแลนดในงาน

คอนกรีตกําลังสูง

สําเริง  รักซอน 456,300

18 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปูผิวทางแบบแอสฟลติกคอนกรีตผสมดวยยางพารา

ธรรมชาติ

กฤษณ เจ็ดวรรณะ

วีระเทพ  ชนินทรเทพ*

456,300

19 การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตวัสดุอางอิงทางความแข็งในหนวยร็อคเวลล สเกล

 ซี ตามมาตรฐานISO6508-3:2005

สุทธิพงษ  จํารูญรัตน

ประสิทธิ์  แพงเพชร

332,800

20 ตัวแบบผสมเชิงเสนที่มีความสัมพันธเชิงพื้นที่รวมอยูดวย สําหรับวิเคราะหผลผลิต

ขาวในแตละจังหวัดของประเทศไทย

วัชรินทร  แสงมา

กฤษฏา  เหล็กดี

360,300

21 การใชประโยชนจากเถาปาลมน้ํามันในงานคอนกรีตผสมหินฝุนแทนทรายสําหรับ

ผลิตภัณฑวัสดุกอสราง

สัจจะชาญ พรัดมะลิ

ประชุม  คําพุฒ*

456,300

22 การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการลดมลพิษและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ของหัวรถจักรเพื่อความคุมคาตอการลงทุน

พลรัชต  บุญมี

ศุภชัย  หลักคํา

ภูษิต  โชติสวัสดิ์

456,300

23 การวิจัยและพัฒนาโลหะเงินเจือสีชมพูเพื่อผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ดวยการหลอ

ระบบเหวี่ยง

ประเสริฐ ชุมปญญา

จักรกฤษ  ยิ้มแฉง

201,700

24 การศึกษาการผลิตภาชนะใสแอลกอฮอลเจลอุนอาหารที่สามารถยอยสลายไดเอง

ตามธรรมชาติ

ประสิทธิ์ แพงเพชร

สุทธิพงษ  จํารูญรัตน

141,500
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25 การวิเคราะหสินคาบกพรองในโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนตโดยใชตัวแบบผสมเชิงเสน

วางนัยทั่วไป

ด.ร.พิษณุ  ทองขาว

สุนีย  สัมมาทัต

418,200

26 กระบวนการสโตแคสติก สําหรับการวิเคราะหตัวแบบอนุกรมเวลา โดยประยุกตใช

กับขอมูลราคาจริง และราคาในตลาดลวงหนาของขาวในประเทศไทย

พิษณุ  ทองขาว

นิตยา  บุญสิทธิ์

437,000

27 การปรับปรุงความเชื่อถือไดเชิงบูรณาการตอความผิดพลาดถาวรและชั่วครูสําหรับ

ตัวประมวลผลระดับนาโนมิเตอร

วรินทร สุดคนึง 

ศุภชัย  หอวิมานพร

ศศิธร  ชูแกว

273,800

28 การวิเคราะหผลผลิตยางพาราในประเทศไทยโดยใชตัวแบบ Generalized 

Estimating Equations

วัชรินทร  แสงมา

กฤษฏา  เหล็กดี

382,200

29 การพัฒนากระบวนการอบผนึกชิ้นงานความแข็งสูงพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ตานทานตอการสึกหรอตามแนวทางการจัดการวัสดุเพื่อความยั่งยืน

สหรัตน วงษศรีษะ

ประสิทธิ์  แพงเพชร

465,500

30 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสรางบนที่สูง สุนันท  มนตแกว

ธวัชชัย  นวเลิศปญญา

305,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 การใชเทคโนโลยีสําหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑคอนกรีตบล็อกลดอุณหภูมิจาก

เศษหินพัมมิซ

สัจจะชาญ  พรัดมะลิ

ประชุม  คําพุฒ*ิ

ธนันท  ศัลยวุฒิ

522,300

2 การใชเทคโนโลยีสําหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑบล็อกประสานลดอุณหภูมิจาก

เศษหินพัมมิช

ธนันท  ศัลยวุฒิ

ประชุม  คําพุฒ*ิ

สัจจะชาญ  พรัดมะลิ

520,500

3 การใชเทคโนโลยีสําหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑบล็อกปูพื้นลดอุณหภูมิจาก

เศษหินพัมมิช

สัจจะชาญ  พรัดมะลิ

ประชุม  คําพุฒ*ิ

ธนันท  ศัลยวุฒิ

520,500

4 เครื่องแยกเสนใยปานศรนารายณและกาบกลวย อนันต  เต็มเปยม

วรวิทย  วรนาวิน

ประกอบ  ชาติภุกต

433,700

5 การศึกษาพฤติกรรมการถายโอนความรอน และการสั่นสะเทือนของจานเบรกแบบ

ตรง/แบบกลับที่สงผลกระทบตอความสามารถการเบรก

ภูภูมิ  พวงเจริญชัย

กุลยศ  สุวันทโรจน

ศุภชัย  หลักคํา

723,000

6 เทคนิคการหลอมภาพมัลติสเปคทรัลกับภาพแพนโครเมติคดวยวิธี พีซีเอรวมกับดิสค

รีตเว็บเล็ตอัลกอรึทึม

ณัฐพงศ  พันธุนะ

ฟูศักดิ์  ชีวสุวิทย

158,100

7 การทําคาความหนาของชิ้นงานพาราโบลิกที่เกิดจากความไมแนนอนของคุณสมบัติ

โลหะแผนดวยสมการการถดถอย

ชลากร  อุดมรักษาสกุล

กชกร  วิรัชกุล

ชลิดา  อุดมรักษาสกุล

231,700
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8 ตัวแบบผสมเชิงเสนสําหรับขอมูลอนุกรมเวลาเชิงพื้นที่ที่มีฤดูกาลรวมอยูดวย 

ประยุกตใชกับผลผลิตยางพาราในจังหวัดภาคใตของประเทศไทย

พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ

ภิรมย  ตั้งจิตเพียรผล

386,700

9 พอลิเอทิลีนน้ําหนักโมเลกุลสูงเชิงประกอบเพื่อความตานทานการสึกหรอภายใตการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสารหลอลื่นสําหรับการนําไปประยุกตใชงานทางดาน

ชิ้นสวนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

ประกอบ  ชาติภุกต

อนันต  เต็มเปยม

สุรัตน  สุวรรณศรี*

587,400

10 การพยากรณกําลังรับแรงกระแทกของปอซโซลานคอนกรีตดวยแบบจําลองฟซซี่ลอจิก จักรพันธ  แสงสุวรรณ

วิโรจน  ฤทธิ์ทอง

สิงหแกว  ปอกเทิ่ง

451,800

11 การใชเถากะลามะพราวเปนมวลรวมน้ําหนักเบาในคอนกรีตบล็อกเพื่อการประหยัด

พลังงาน

วิหาร  ดีปญญา

ปราโมทย  วีรานุกูล

กิตติพงษ  สุวีโร

451,800

12 การใชเศษหนาดินขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันความรอนภายในอาคารของ

อิฐกอสรางสามัญ 

สัจจะชาญ  พรัดมะลิ

ประชุม  คําพุฒ*ิ

ธนันท  ศัลยวุฒิ

451,800

13 คุณสมบัติเชิงกลและความตานทานการสึกกรอนของปอซโซลาน คอนกรีตในระบบ

สองและสามประสาน

จักรพันธ  แสงสุวรรณ

วิโรจน  ฤทธิ์ทอง

สิงหแกว  ปอกเทิ่ง

451,800

14 การเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดที่ไดจากการ

ทดสอบแบบเปาโปงดวยน้ํากับการทดสอบแบบแรงดึงแกนเดียวของสแตนเลส SS304

ชลิดา  อุดมรักษาสกุล

กชกร  วิรัชกุล

ชลากร  อุดมรักษาสกุล

479,500

15 อิทธิพลของปฏิกิริยาแอลคาไลซิลิกาตอคุณสมบัติทางกายภาพของมอรตารและ

คอนกรีต

จักรพันธ  แสงสุวรรณ

ศุภชัย  ไทยพุม*

451,800

16 พัฒนาอิฐประสานจากวัสดุคอมโพสิทดินลูกรังผสมพลาสติกเพื่อใชในอุตสาหกรรม

กอสราง

นิโรจน  เงินพรหม

ธนันท  ศัลยวุฒิ

451,800

17 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสรางบนที่สูง สุนันท  มนตแกว

ธวัชชัย  นวเลิศปญญา

384,200

18 การพัฒนาผลิตภัณฑ UltrafineWC เพื่อใชงานในอุตสาหกรรม สหรัตน  วงษศรีษะ

ปฐมพงษ  จํานงคพันธ

อนุษรา  คําสาร

452,000

19 การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการผลิตและขึ้นรูปซีเมนตคารไบด (WC-Co) เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการตานทานการสึกหรอของเอ็นมิลลคารไบด

สหรัตน  วงษศรีษะ

ปฐมพงษ  จํานงคพันธ

อนุษรา  คําสาร

379,700

20 ผลกระทบของมาตรการความปลอดภัยในงานกอสราง : กรณีศึกษางานเหล็กเสริม

เสา      

สุนันท  มนตแกว

ธวัชชัย  นวเลิศปญญา

443,000
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1 รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสุขของผูสูงอายุกรณีศึกษา ผูสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี ระวิวรรณ  ธรณี

พรทิพย  เนติภารัตนกุล

ปทิตตา  ผุดผอง

เพ็ญพิมล  ทุมประสาน

120,000

2 กลไกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานนอกระบบภาคบริการ 

กรณีศึกษา กลุมคนขับรถแท็กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร

ภคพนธ  ศาลาทอง 272,000

3 วิถีชีวิตกับความมั่นคงทางอาหารทองถิ่นใต ทรงสิริ วิชิรานนท

พจนีย บุญนา

จงทิพย อธิมุตติสรรค

300,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนภูมินาม จังหวัดเพชรบุรี ตาม

เสนทางในนิราศเมืองเพชร

อํานาจ  เอี่ยมสําอางค 270,000

2 การสรางนวัตกรรมและเว็บไซตเพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของ

ประชาชนไทยในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก

เกษสุนีย บํารุงจิตต

สุกัญญา แสงเดือน*

วิโชติ วิเวกอรุณ*

อภิรัฐร รอดเกิด*

ชูวิทย สินธุไพฑูรย

401,200

3 การศึกษาความตองการการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร

ฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ อยุธยา

พรพิไล  เติมสินสวัสดิ์

200,000

4 การประเมินศักยภาพโครงการที่ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ใบเฟรน  วงษบัวงาม

มุขสุดา  พูลสวัสดิ์*

154,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1 รูปแบบการดํารงความสัมพันธและการจัดการชีวิตคูของผูสูงอายุกรณีศึกษาผูสูงอายุ

ที่ใชชีวิตคู 30 ปขึ้นไป

ระวิวรรณ  ธรณี

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท

สุภัทรา  ตันติวิทยมาศ

135,000

2 กลไกการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายจิตอาสาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล

ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช

ระวิวรรณ  ธรณี

นเรศ  กันธะวงค

162,000

3 กลไกสนับสนุนการปองกันการดื่มสุราอยางมีสวนรวมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กวินวุฒิ  กลั่นไพฑูรย 

สิริรัตน  วงศสําราญ

กษิดิ์เดช  สุทธิวานิช

72,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับแรงงานนอกระบบภาคบริการ กรณีศึกษากลุม

คนขับรถแท็กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร

ภคพนธ ศาลาทอง 186,200
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2 กลไกการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของแมวัยรุน กรณีศึกษาวัยรุนที่ตั้งครรภไมพึง

ประสงค

พงศรัชตธวัช  วิวังสู

อรจิรา  ธรรมไชยางกูร

ระวิวรรณ  ธรณี

แกวตะวัน  ศิริลักขณานันท*

167,500

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 การรวบรวมสารสนเทศพืชทองถิ่นและภูมิปญญาการใชประโยชน ของชุมชน แพรก

หนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อถายทอดองค ความรูชุมชน

ทรงสิริ  วิชิรานนท

อังคณา  แวซอเหาะ

พรคิด  อั้นขาว

317,000

2 ศักยภาพภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหารพื้นบานเพื่อเพิ่มมูลคาพืชทองถิ่นของชุมชน

แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พจนีย  บุญนา

ทรงสิริ  วิชิรานนท

เปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ

72,100

3 ศักยภาพดานอาหารของพืชทองถิ่น  ชุมชนแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงครามเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการใชประโยชนจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางยั่งยืน

อุดมเดชา  พลเยี่ยม

ปนธิดา  ณ ไธสง*

308,000

4 การพัฒนาเว็บไซตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ภันรัชสา  จารุจินดา 135,000

5 การตั้งชื่ออาหารในพิธีกรรม : ศึกษาอาหารของชนเผาโซงในจังหวัดเพชรบุรี อํานาจ เอี่ยมสําอางค 271,800



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 29/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1 ศึกษาวิถีวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาผาชนเผาสูเชิงพาณิชย กรณีศึกษา ผาทอ

กะเหรี่ยง จังหวัดภาคเหนือ

พจนา  นูมหันต

สัมภาษณ  สุวรรณคีรี

อุษา  ตั้งธรรม

สุรีย  สุทธิสังข

วิภาดา  กระจางโพธิ์

400,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 การพัฒนาหมอนึ่งแรงดันสูงเพื่อการสกัดสีและยอมสีธรรมชาติ กาญจนา  ลือพงษ

พยูร  เสนทองแกว

ภัทราวุธ  ภัทระธนกุลชัย

411,800

2 การพัฒนาและแปรรูปเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกายจากผาทอ

กะเหรี่ยง

กัญุมา ญาณวิโรจน

กาญจนา  ลือพงษ

สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ

ฐิติมา  พุทธบูชา

331,900

3 การควบคุมการยอมสีธรรมชาติและพัฒนาประยุกตกับลายทอกะเหรี่ยง กัญุมา ญาณวิโรจน

กาญจนา  ลือพงษ

นุชดาว  เตะสมุทร

225,000

4 การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาขาวมาโดยใชแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นกับแนวคิดการ

ออกแบบแฟชั่นเพื่อพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑชุมชนอําเภอวานรนิวาส จังหวัด

สกลนคร

จรัสพิมพ  วังเย็น

ธวัชชัย  แสงน้ําเพชร

อาภาพรรณ  ยุเหล็ก

พจนา  นูมหันต

411,800

5 การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอจากเสนใยตะไคร เสาวนีย  อารีจงเจริญ

นฤพน  ไพศาลตันติวงศ

สาคร  ชลสาคร

รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์

291,800

6 พัฒนาภูมิปญญาเสื้อผาชนกลุมนอยไทย-จีน เพื่อสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาชาว

ไททรงดํากับชาวจวงกวางสี

วาสนา  ชางมวง

พจนา  นูมหันต

อุษา ตั้งธรรม

สุรีย สุทธิสังข

400,000

7 การพัฒนาสารกั้นสีจากแปงที่ไดจากหัวบอนเพื่อใชในการพิมพยอมผาแบบรีซิสต จรูญ  คลายจอย

รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์

400,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1 พัฒนาภูมิปญญาเสื้อผาชนกลุมนอยไทย-จีน เพื่อสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาชาว

ไททรงดํากับชาวจวงกวางสี

วาสนา  ชางมวง

พจนา  นูมหันต

อุษา ตั้งธรรม

สุรีย สุทธิสังข

270,000



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 30/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

2 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอจากผายอมใบลําไยเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคใน

พื้นที่ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

กองเกียรติ  มหาอินทร

จรูญ  คลายจอย

รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

180,000

3 การออกแบบและพัฒนาผืนพรมจากเศษผาเหลือใชดวย เทคนิคการใชเครื่องยิงพรม 

(Hand Tufted) สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเคียนงาม จังหวัดนครก

ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห 

กิตติศักดิ์ อริยะเครือ 

จําลอง  สาริกานนท

ชลธิชา  สาริกานนท

270,000

4 การพัฒนาผาฝายทอมือ บนพื้นฐานแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาแนวคิด

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

จรัสพิมพ  วังเย็น

ธวัชชัย  แสงน้ําเพชร

ฐิติมา  พุทธบูชา

387,700

5 การออกแบบเครื่องทอพรมอเนกประสงคแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเคหะ

สิ่งทอเชิงวัฒนธรรมที่นําไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กิตติศักดิ์ อริยะเครือ 

จรูญ  คลายจอย

ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห

449,800

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 ผลิตสื่อวีดิทัศน การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาไหมนาโพธิ์ 

บุรีรัมยดวยวัฒนธรรมเชิงอุตสาหกรรม

รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์

สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ

ชลธิชา  สาริกานนท

สันติ  ธรรมสุริเชษฐ

กิตติศักดิ์  อริยะเครือ

109,600

2 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบลวดลายทอและสีผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย จรูญ คลายจอย

รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์

พิชิตพล  เจริญทรัพยานันท

จําลอง  สาริกานนท

กิตติศักดิ์  อริยะเครือ

196,300

3 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบกระเปาแฟชั่นจากผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย วาสนา  ชางมวง

วิภาดา  กระจางโพธิ์

นิตยา  วันโสภา

นฤพน  ไพศาลตันติวงศ

กิตติศักดิ์  อริยะเครือ

141,500

4 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเคหะสิ่งทอจากผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย กิตติศักดิ์  อริยะเครือ

จรูญ  คลายจอย

กมล  พรหมหลาวรรณ

สุจิตรา  ชนันทวารี

150,600

5 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเสื้อแฟชั่นจากผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย พจนา  นูมหันต

วาสนา  ชางมวง

อุษา  ตั้งธรรม

กิตติศักดิ์  อริยะเครือ

150,600



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 31/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

6 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑผาไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย กองเกียรติ  มหาอินทร

เกษม  มานะรุงวิทย

กิตติศักดิ์  อริยะเครือ

74,100

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 การออกแบบเครื่องทอพรมไรรอยตอที่บังคับกระสวยดวยรีโมท เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนเชิงพาณิชย

กิตติศักดิ์  อริยะเครือ

รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์

632,600



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 32/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1 การพัฒนากากอุตสาหกรรมเหลือทิ้งของโรงงานผลิตกระดาษชําระสูการสรางสรรค

เปนผลิตภัณฑเพื่อใชในชุมชน

ธานี  สุคนธะชาติ

สันติ  กมลนรากิจ

ศรีสุดา  ภูแยม

350,000

2 การออกแบบและพัฒนาวัสดุประกอบอาคาร กรณีศึกษาวัสดุประกอบ ผนังอาคาร

เพื่อลดการใชพลังงานภายในอาคารจากยางพาราและฟางขาว

ชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท

กรณพงศ  ทองศรี

สันติ  กมลนรากิจ

350,000

3 ศึกษาและพัฒนาของตกแตงบานจากกระบวนการผลิต

กรงนกหัวจุก กลุมหัตถกรรมและแกะสลักไม บานปากน้ํา จังหวัดปตตานี

อาณัฎ  ศิริพิชญตระกูล

เอกพงศ  อินเกื้อ

เกียรติพงษ  ศรีจันทึก

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

350,000

4 ศึกษากระบวนการและรูปแบบของเสื่อกกเพื่อพัฒนาสูการออกแบบ เฟอรนิเจอร

แนวศิลปะไทยรวมสมัย

ยุวดี  พรธาราพงศ 350,000

5 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากกาบกลวยเพื่อสงเสริมอาชีพในจังหวัดปตตานี อาณัฏ ศิริพิชญตระกูล

ยุวดี พรธาราพงศ

มยุรี เรืองสมบัติ

สันติ กมลนรากิจ

320,000

6 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม กรณีศึกษา : เฟอรนิเจอรจากหวาย

เทียม

มยุรี  เรืองสมบัติ

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

นพพร  สกุลยืนยงสุข

ยุวดี  พรธาราพงศ

290,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณชวยฝกคลานเพื่อฝกพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว

สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ

ยุวดี  พรธาราพงศ

ธานี  สุคนธะชาติ

รอ.สิปปวิชญ กําบัง

มยุรี  เรืองสมบัติ

261,000

2 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิตของตกแตงบานจากวัชพืช

เถาวัลยและตนไมยราบยักษ กลุมหมูบานแปรรูปเพื่อการผลิตบานหนองคีม อําเภอ

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

กรณพงศ  ทองศรี

สันติ  กมลนรากิจ

ทินวงษ  รักอิสสระกุล

ยุวดี  พรธาราพงศ

280,000

3 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิตของตกแตงเพื่อลดกลิ่นอับชื้น

ภายในบานจากผงถานไมกลุมวิสาหกิจชุมชนเขาสารภีอําเภออรัญประเทศ จังหวัด

สระแกว

กรณพงศ  ทองศรี

สันติ  กมลนรากิจ

ศรีสุดา  ภูแยม

ธานี  สุคนธะชาติ

280,000



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 33/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

4 การศึกษาและออกแบบศูนยบริการและจุดพักจักรยานนักทองเที่ยวตามเสนทาง

ประวัติศาสตรกรุงธนบุรีเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมกรุงธนบุรี

สันติ  กมลนรากิจ

กรณพงศ  ทองศรี

ศรีสุดา  ภูแยม

ธานี  สุคนธะชาติ

รอ.สิปปวิชญ กําบัง

296,000

5 การออกแบบหองน้ําสําหรับคนพิการทางการเห็น ศรีสุดา  ภูแยม

ธรรม  จตุนาม*

ธัญญธร อินทรทาฉาง

281,200

6 การผลิตกระดาษสาจากกากพลังงานมูลชางกับผลไดทางเศรษฐกิจและการรักษา

ระบบนิเวศกรณีศึกษาการเปรียบเทียบกระดาษมูลชางโดยใชกระดาษสาและ

กระดาษจากสับปะรด

มยุรี  เรืองสมบัติ

ยุวดี  พรธาราพงศ

ดรุณรัตน พิกุลทอง

281,200

7 ปจจัยที่สงผลตอแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑอยางเปนสากล ทินวงษ  รักอิสสระกุล

มัณฑนา  ทองสุพล

140,000

8 การศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทนไมจากเสนใยพืชมะละกอเพื่อสรางผลิตภัณฑของ

ตกแตงภายในบาน

ชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท

สาธิต  เหลาวัฒนพงษ

มัทธี ปราโมทยเมือง

288,000

9 การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณเขียนผาบาติกลายเขียนสําหรับผูตองขังเรือนจํา

พิเศษธนบุรี

พีรัฐ ลิมปาภรณ

มัทธี ปราโมทยเมือง

ชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท

281,200

10 การศึกษาปจจัยในการออกแบบบรรจุภัณฑที่กอใหเกิดสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน : 

กรณีศึกษาการใชสีและวัสดุบรรจุภัณฑที่สื่อถึงประโยชนใชสอยเพื่อการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม

กิ่งกาญจน  พิจักขณา

มานิตย  แกววงษศิริ

นพพร  สกุลยืนยงสุข

261,000

11 การศึกษาและพัฒนาแผนวีเนียรจากขี้เลื่อยไมเพื่อการตกแตงเครื่องเรือนในที่พักอาศัย สาธิต  เหลาวัฒนพงษ

ดรุณรัตน พิกุลทอง

นพพร  สกุลยืนยงสุข

225,000

12 การศึกษาวิเคราะหรูปแบบเครื่องจักสานสูการสรางสรรคเปนงานประติมากรรม

ตกแตงบานโดยใชประโยชนจากกากกาแฟเหลือทิ้ง

ยุวดี  พรธาราพงศ

ธัญญธร อินทรทาฉาง

มยุรี  เรืองสมบัติ

สันติ กมลนรากิจ

281,200

13 การศึกษาและพัฒนาหนังสือภาพการตูนอานเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา

ศรัณยู สวางเมฆ

รอ.สิปปวิชญ กําบัง

ชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท

252,000

14 การทดสอบระบบการพิมพพื้นนูนบนกระดาษหัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาและการใช

งานดานบรรจุภัณฑ

ธานี  สุคนธะชาติ

ยุวดี  พรธาราพงศ

มยุรี  เรืองสมบัติ

288,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 34/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

1 โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอร ของตกแตงบานจากวัสดุฟางขาวสําหรับ

บานพักอาศัยขนาดกลาง

สันติ  กมลนรากิจ

กรณพงศ  ทองศรี

ศรีสุดา  ภูแยม

อาณัฎ  ศิริพิชญตระกูล

ยุวดี  พรธาราพงศ

287,900

2 การใชประโยชนเศษไมเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรเพื่อการออกแบบ

และพัฒนาเครื่องเรือนสนามและของตกแตงบานสําหรับบานพักอาศัยขนาดกลาง

ธานี  สุคนธะชาติ

อาณัฎ  ศิริพิชญตระกูล

สันติ  กมลนรากิจ

314,900

3 การวิเคราะหหาสมบัติของเปลือกหอยรมเหลือทิ้งสูการพัฒนาใหเปนวัสดุผลิตภัณฑ

เพื่อการสรางสรรคเปนผลิตภัณฑชุมชน

ธานี  สุคนธะชาติ

อาณัฎ  ศิริพิชญตระกูล

315,300

4 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑของฝากสําหรับผลิตภัณฑปลาสลิดแปรรูป จังหวัด

สมุทรปราการ

มยุรี  เรืองสมบัติ

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

สาธิต  เหลาวัฒนพงษ

287,900

5 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณชวยฝกและสงเสริมทักษะการเขียนสําหรับเด็กที่มี

ความบกพรองในการเรียนรู

ชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท 

สาธิต  เหลาวัฒนพงษ

พีรัฐ  สิมปาภรณ

287,900

6 การออกแบบผนังภายนอกอาคารเพื่อใชเปนที่ยึดเกาะของไมเลื้อย ธัญญธร  อินทรทาฉาง

ศรีสุดา  ภูแยม

ชานนท  ตันประวัติ

314,900

7 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักการเขียนแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ

กระดาษ

ธัญญธร  อินทรทาฉาง 

ศรีสุดา  ภูแยม

พีรัฐ  สิมปาภรณ

225,000

8 การศึกษาและออกแบบที่นอน สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ประเภท

ดาวนซินโดรม

ดรุณรัตน  พิกุลทอง 

นพพร  สกุลยืนยงสุข

ณัฐชยา  เปยแกว

กิ่งกาญจน  พิจักขณา

287,900

9 การศึกษาและพัฒนาเสนใยพืชมะละกอเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑชุมชน

ชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท 

พีรัฐ  สิมปาภรณ

ศรัณยู  สวางเมฆ

287,900

10 การศึกษาและออกแบบบานพักผูประสบภัยจากตูคอนเทนเนอรที่ใชแลว ศรัณยู  สวางเมฆ 

ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท

กรณพงศ  ทองศรี

314,900

11 แนวคิดการสรางมูลคาเพิ่มของบรรจุภัณฑจากวัสดุทดแทนกระดาษภายใตแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรค

ทินวงษ รักอิสสระกุล 189,000



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 35/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

12 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑตกแตงบานจากเปลือกทุเรียน กลุมวิสาหกิจชุมชน

จันทบูร อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

กรณพงศ  ทองศรี 

สันติ  กมลนรากิจ

ทินวงษ  รักอิสสระกุล

ยุวดี  พรธาราพงศ

315,300

13 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑตกแตงบานจากกากชาเขียวเหลือทิ้ง กลุมหมูบาน

แปรรูปเพื่อการผลิตบานหนองโงง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

กรณพงศ  ทองศรี 

สันติ  กมลนรากิจ

ทินวงษ  รักอิสสระกุล

ยุวดี  พรธาราพงศ

315,300

14 โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุจากตนธูปฤาษี เพื่อใชในการออกแบบผลิตภัณฑ

ตกแตงบาน สื่อถึงความเปนอัตลักษณพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พีรัฐ  ลิมปาภรณ 315,300

15 แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรวัฒนธรรมและการทองเที่ยว: เปรียบเทียบระหวางกรณีศึกษาของ

ประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา

สุพจน  พรหมพยัคฆ 314,800

16 การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของกระดาษผสมสารสกัดใบฝรั่ง เพื่องานบรรจุภัณฑอาหาร ธัญญธร  อินทรทาฉาง 

ศรีสุดา  ภูแยม

พีรัฐ  สิมปาภรณ

430,800

17 การประเมินประสิทธิภาพการใชงานหองน้ําของคนพิการทางการเห็นเพื่อสรางเกณฑ

ในการออกแบบ

ธัญญธร  อินทรทาฉาง

ศรีสุดา  ภูแยม

ธรรม  จตุนาม

เจนจิรา  เจนจิตรวาณิช

403,800

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 การศึกษากระบวนการและรูปแบบผาทอไทยพวนเพื่อพัฒนาและออกแบบ

เฟอรนิเจอรและของตกแตงบานแนวคิดศิลปะไทยรวมสมัย

อาณัฎ ศิริพิชญตระกูล 

ธานี  สุคนธะชาติ

สันติ  กมลนรากิจ

351,500

2 ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับใสน้ําพริก กลุมวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี 

จังหวัดสมุทรสาคร

ศิริพันธ  มิ่งขวัญ

มยุรี  เรืองสมบัติ

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

332,500

3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเปาใบลาน เพื่อพัฒนาชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร

บานทับลาน จ.ปราจีนบุรี

ศิริพันธ  มิ่งขวัญ

มยุรี  เรืองสมบัติ

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

285,000

4 การออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรจากวัสดุแผนไมอัดผักตบชวาและเสนใย

ผักตบชวาสําหรับตกแตงบานพักอาศัยขนาดกลาง

สันติ กมลนรากิจ

อาณัฎ ศิริพิชญตระกูล 

ธานี  สุคนธะชาติ

351,500

5 ออกแบบบรรจุภัณฑสปา จากกากพืชเศรษฐกิจไทย ดรุณรัตน พิกุลทอง

กิ่งกาญจน  พิจักขณา

มยุรี  เรืองสมบัติ

304,000



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 36/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

6 การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเสนใยพืชมะละกอในงานบรรจุภัณฑ

สําหรับผลิตภัณฑแกวและเซรามิค

ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท

ธานี  สุคนธะชาติ

มัทธนี  ปราโมทยเมือง

332,500

7 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมการขายและแสดงเอกลักษณ เฉพาะถิ่น

 กรณีศึกษาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมกะหรี่พั๊ฟ จังหวัดสระบุรี

มัทธนี ปราโมทยเมือง

ธานี  สุคนธะชาติ

ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท

304,000

8 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมหวายโดยใชแนวคิดภูมิปญญา

ทองถิ่นของผูสูงอายุ ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

มยุรี เรืองสมบัติ

คมเขต  เพ็ชรรัตน

อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

399,000

9 การใชประโยชนวัสดุจากหญาแฝกกับการออกแบบผลิตภัณฑจากภูมิปญญา

หัตถกรรมทองถิ่นทางภาคกลางสูแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค

อาณัฎ ศิริพิชญตระกูล 

ธานี  สุคนธะชาติ

สันติ  กมลนรากิจ

351,500

10 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑตกแตงบานแบบรวมสมัยจากอัตลักษณการเขางานไม

ในงานสถาปตยกรรมไทยภาคกลาง

กรณพงศ ทองศรี

มัทธนี  ปราโมทยเมือง

380,000

11 การใชประโยชนจากกานโสนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตดอกไมประดิษฐของ

วิสาหกิจชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา สูการพัฒนาเปนกระดาษเพื่อการหีบหอ

ธานี สุคนธะชาติ

สุรภา วงศสุวรรณ

332,500

12 การศึกษาและออกแบบผนังสองชั้นจากวัสดุธรรมชาติ (ไมไผ) ศรัณยู สวางเมฆ

ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท

ธัญญธร  อินทรทาฉาง

380,000

13 ปจจัยการรับรูและความเขาใจสัญลักษณกราฟกบนผลิตภัณฑเทคโนโลยีระหวาง

ผลิตภัณฑกับผูใชงาน สําหรับผูเสื่อมถอยทางดานรางกายกรณีศึกษา : สัญลักษณ

กราฟกบนเครื่องใชไฟฟาภายในบานสําหรับผูสูงอายุ

กิ่งกาญจน  พิจักขณา

ประชา  พิจักขณา

นพพร  สกุลยืนยงสุข

325,900

14 การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อตอบสนองการใชงานของผูสูงอายุ 

กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบางแค

สาธิต  เหลาวัฒนพงษ

ประชา  พิจักขณา

ชานนท  ตันประวัติ

325,800

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 การออกแบบเรขศิลปสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมอัตลักษณการทองเที่ยวชุมชนบานถ้ํา

เสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ทินวงษ  รักอิสสระกุล 271,000

2 ศึกษาแนวทางการนําเศษวัสดุฟองน้ํากลับมาใชใหม เพื่อออกแบบพื้นผิวกันกระแทก

ในหองน้ํา กรณีศึกษาบานพักอาศัยผูสูงอายุ

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

กิ่งกาญจน  พิจักขณา

302,600

3 การออกแบบบรรจุภัณฑขนมไทยในวรรณคดี ทินวงษ  รักอิสสระกุล

กมลพิพัฒน  ชนะสิทธิ์

262,000



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 37/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

4 แนวทางการสรางอัตลักษณชุมชนบนบรรจุภัณฑ เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค: 

กรณีศึกษาจากประเทศที่ประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับ

มยุรี  เรืองสมบัติ

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน

ศิริพันธ  มิ่งขวัญ

361,400

5 โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอร ของตกแตงบานจากวัสดุฟางขาว สูการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนบานถ้ําเสือ ตําบลถ้ําเสือ อําเภอ

แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สันติ  กมลนรากิจ

กรณพงศ  ทองศรี

อาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล

379,500

6 การสรางเอกลักษณชุมชนสูการสรางสรรคบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเกษตรแปร

รูปในทองถิ่นเพื่อการพาณิชย กรณีศึกษา ชุมชนบานจํารุง  จังหวัดระยอง

ธานี  สุคนธะชาติ

อาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล

316,200

7 การทดสอบระบบการพิมพพื้นนูนบนวัสดุบรรจุภัณฑจากกาบกลวยเพื่อเพิ่มมูลคา

และการใชงานดานบรรจุภัณฑ

ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท

ธานี  สุคนธะชาติ

อาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล

316,200

8 การศึกษาอัตลักษณชุมชนสูการออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑสมุนไพรแปรรูปเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษาชุมชนบานถ้ําเสือ จังหวัดเพชรบุร ี

สุรภา  วงศสุวรรณ

ธานี  สุคนธะชาติ

316,200

9 การศึกษากระบวนการและรูปแบบผาทอขาวมารอยสีเพื่อพัฒนาออกแบบ

เฟอรนิเจอรและของตกแตงบานแนวคิดศิลปะไทยรวมสมัย

อาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล

ธานี  สุคนธะชาติ

สันติ  กมลนรากิจ

พีรัฐ  ลิมปาภรณ

406,600

10 การออกแบบอัตลักษณบนบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑจากตนตาลจังหวัดเพชรบุรี ทินวงษ  รักอิสสระกุล 216,800

11 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโคมไฟจากกะลามะพราว เพื่อการออกแบบ

ผลิตภัณฑตกแตงบานสูการสรางอาชีพใหเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษา กลุม

งานกะลาเอก บานกระโจมทอง อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

พีรัฐ  ลิมปาภรณ

อาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล

สันติ  กมลนรากิจ

406,600

12 การศึกษาการเพิ่มคุณภาพภาพความแข็งแรงและทนทานในไมไผ เพื่อการออกแบบ

ผลิตภัณฑตกแตงบานสูการสรางอาชีพใหเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษา 

ชุมชนบานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี

พีรัฐ  ลิมปาภรณ

อาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล

สันติ  กมลนรากิจ

406,600

13 การศึกษารูปแบบอัตลักษณเรือนเครื่องผูกไมไผเพื่อประยุกตใชในการออกแบบ

บานพักอาศัยโฮมสเตย

ศรัณยู  สวางเมฆ

ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท

542,200

14 ออกแบบชุดวางสินคาสําหรับผลิตภัณฑจากน้ําตาลโตนด กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

น้ําตาลโตนดสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี

อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

มยุรี  เรืองสมบัติ

198,700



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 38/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

15 การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอรนิเจอรจากกะลามะพราว นพดล  คลายวิเศษ

ศรัณยู  สวางเมฆ

สันติ  กมลนรากิจ

361,400

16 การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอรนิเจอรจากไมไผ นพดล  คลายวิเศษ

ศรัณยู  สวางเมฆ

สันติ  กมลนรากิจ

361,400

17 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวพันธุไรซเบอรี่สู

การสงเสริมการเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ 

สุรภา  วงศสุวรรณ

ธานี  สุคนธะชาติ

316,200

18 ศึกษาเอกลักษณลวดลายเบญจรงคเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑสินคาประเภทของ

ที่ระลึกหมูบานเบญจรงค ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ศิริพันธ  มิ่งขวัญ

มยุรี  เรืองสมบัติ

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน

325,200

19 โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุพื้นถิ่น เพื่อใชในการออกแบบผลิตภัณฑ ที่สื่อถึงความ

เปนอัตลักษณดานวัฒนธรรมของ ชุมชนริมแมน้ําเจาพระยา

เกียรติพงษ  ศรีจันทึก

ชานนท  ตันประวัติ

318,900

20 การใชประโยชน อีวีเอ เหลือทิ้งในอุตสาหกรรมรองเทาเพื่อการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

อาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล

ธานี  สุคนธะชาติ

เอกพงศ  อินเกื้อ*

433,700

21 ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑจักสานพลาสติก กลุมเรือน

ไทยจักสานพลาสติก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อางทอง

ศิริพันธ  มิ่งขวัญ

อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน

สุพจน  พรหมพยัคฆ

316,200

22 การพัฒนาและออกแบบชุดฝกทักษะงานประดิษฐงานหัตถกรรมจักสานจากเสน

พลาสติก กลุมเรือนไทยจักสานพลาสติก ตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา จังหวัด

อางทอง

คมเขต  เพ็ชรรัตน

มยุรี  เรืองสมบัติ

207,700

23 การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนจากเสนพลาสติก กลุมเรือนไทยจักสานพลาสติก 

ตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

สาธิต  เหลาวัฒนพงษ

ประชา  พิจักขณา

ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา*

วิศิษฎ  เพียรการคา*

316,200

24 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของใชสวนตัวจากเสนใยธรรมชาติผสม เสน

พลาสติกเหลือทิ้ง กลุมเรือนไทยจักสานพลาสติก ตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา 

จังหวัดอางทอง

รศ.บุษรา  สรอยระยา

คมเขต  เพ็ชรรัตน

สาธิต  เหลาวัฒนพงษ

กิ่งกาญจน  พิจักขณา

316,200

25 แนวทางการออกแบบของที่ระลึกจากเศษพลาสติกจักสาน กลุมเรือนไทยจักสาน

พลาสติก ตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

มยุรี  เรืองสมบัติ

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

เกียรติพงษ  ศรีจันทึก

347,800



โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 39/39

ลําดับที่ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย งบประมาณ (บาท)

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

26 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของตกแตงบาน จากเสนพลาสติก กลุม เรือนไทย

จักสานพลาสติก  ตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง        

กิ่งกาญจน  พิจักขณา

คมเขต  เพ็ชรรัตน

ชานนท  ตันประวัติ

347,800

27 ศึกษาผลิตภัณฑจากเศษผา เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ กลุมศิลปะการตอผา

 ตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ศิริพันธ  มิ่งขวัญ

มยุรี  เรืองสมบัติ

ดรุณรัตน  พิกุลทอง

อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน

316,200

28 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกพืชน้ําหนักเบาจากกาบมะพราวเพื่อใชกับสวนแนวตั้ง นพดล  คลายวิเศษ

ศรัณยู  สวางเมฆ

สันติ  กมลนรากิจ

325,200

29 ศึกษากระบวนการทําเครื่องปนดินเผาโดยใชประโยชนจากกากกาแฟเหลือทิ้งเพื่อ

พัฒนาสูการออกแบบเชิงสรางสรรค

อาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล

ยุวดี  พรธาราพงศ

271,000

30 การศึกษาเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑรวมสมัย ในการเพิ่มยอดจําหนายสินคาแก

ชุมชนจากผลผลิตคงเหลือทางการเกษตร  กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

ผลผลิต อ.เดิมบางบวช จ.สุพรรณบุรี

มัทธนี  ปราโมทยเมือง

ธานี  สุคนธะชาติ

ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท

316,200

31 การพัฒนาวัสดุจากน้ํายางพารารวมกับใบยาพารา เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ ธัญญธร  อินทรทาฉาง

ศรัณยู  สวางเมฆ

406,600

32 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของตกแตงบานแบบรวมสมัยจากอัตลักษณการ

เขางานไมในงานสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่นริมน้ํา            

กรณพงศ  ทองศรี 361,400

33 การศึกษาอัตลักษณและการออกแบบสื่อประชาสัมพันธแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

ผลิตภัณฑยาสมุนไพรจากธรรมชาติ  กรณีศึกษาของสถาบันการแพทยแผนไทย

มัทธนี  ปราโมทยเมือง

กรณพงศ  ทองศรี

343,300

34 การศึกษาและออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อตอบสนองตอการใชงาน

สําหรับเด็กพิการ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานสงเคราะหเด็ก

พิการปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรณพงศ  ทองศรี 361,600

35 การศึกษาและออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อตอบสนองตอการใชงาน

สําหรับผูสูงอายุ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพของศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานี

กรณพงศ  ทองศรี 361,600
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