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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลติภณัฑ์ผนังคอนกรีตมวลเบาจากพอลเิมอร์ ผศ.ดร.ปราโมทย ์ วีรานุกูล
ความหนาแน่นต่่าเพ่ือการประหยดัพลงังานภาย และคณะ
ในอาคาร

59110101 1 การศึกษาผลิตภณัฑ์ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลเบา 542,200.00      
5 พ.ย.58 ด้วยเทคนคิการฉีดโฟมเปน็แกนกลางผนงั ผศ.ดร.ปราโมทย์  วีรานกุลู 70 379,540.00         

ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 10 54,220.00          
นายกติติพันธ์  บญุโตสิตระกลู 10 54,220.00          
ว่าที่ ร.อ.กติติพงษ ์ สุวีโร* 10 54,220.00          

59110102 2 การศึกษาผลิตภณัฑ์ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลเบา 542,200.00      
4 พ.ย.58 ด้วยเทคนคิการฉีดโฟมเปน็แกนกลางผนงั ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 70 379,540.00         

ผศ.ดร.ปราโมทย์  วีรานกุลู 10 54,220.00          
นายกติติพันธ์  บญุโตสิตระกลู 10 54,220.00          
ว่าที่ ร.อ.กติติพงษ ์ สุวีโร* 10 54,220.00          

59110103 3 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ผนงัคอนกรีตมวลเบาด้วยการ 542,200.00      
5 พ.ย.58 เสริมแผ่นโฟมอดัแนน่เพื่อเปน็ฉนวนความร้อน นายกติติพันธ์  บญุโตสิตระกลู 70 379,540.00         

ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 10 54,220.00          
ผศ.ดร.ปราโมทย์  วีรานกุลู 10 54,220.00          
ว่าที่ ร.อ.กติติพงษ ์ สุวีโร* 10 54,220.00          

59110104 4 การใช้เศษโฟมเหลือทิ้งจากบรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิต 451,800.00      
5 พ.ย.58 เปน็แผ่นผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปน้ าหนกัเบา ผศ.ดร.ปราโมทย์  วีรานกุลู 70 316,260.00         

(โครงการต่อเนือ่งป ี59-60) ว่าที่ ร.อ.กติติพงษ ์ สุวีโร* 30 135,540.00         

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59110105 5 บา้นถอดประกอบที่ขนส่งสะดวกเพื่อผู้ประสบภยั 451,800.00      
5 พ.ย.58 นายกติติพันธ์  บญุโตสิตระกลู 70 316,260.00         

ผศ.ดร.วิหาร  ดีปญัญา 10 45,180.00          
ผศ.ดร.ปราโมทย์  วีรานกุลู 10 45,180.00          
ว่าที่ ร.อ.กติติพงษ ์ สุวีโร* 10 45,180.00          

59110106 6 การพัฒนาโปรแกรมจ าลองการวิเคราะหค่์าพารามเิตอร์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ 100 153,500.00      
4 พ.ย.58 ที่ส าคัญของสายอากาศส าหรับประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
59110107 7 การพัฒนาแผ่นใยไมอ้ดัซีเมนต์ที่มคีวามแข็งแรงและ 451,800.00      
4 พ.ย.58 เปน็ฉนวนปอ้งกนัความร้อนสูงจากเส้นใยกากมะพร้าว ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 65 293,670.00         

และต้นข้าวโพด นายนลิมติ  นลิาศ 25 112,950.00         
 (โครงการต่อเนือ่งป ี59-60) ว่าที่ ร.อ.กติติพงษ ์ สุวีโร* 10 45,180.00          

59110108 8 การใช้เศษพลาสติกโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเปน็วัสดุ 542,200.00      
3 พ.ย.58 ผสมส าหรับผลิตไมเ้ทียมขยะกล่องนมที่มคีวาม ผศ.ดร.ปราโมทย์  วีรานกุลู 70 379,540.00         

แข็งแรงสูง ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 10 54,220.00          
ผศ.ดร.วิหาร  ดีปญัญา 10 54,220.00          
ว่าที่ ร.อ.กติติพงษ ์ สุวีโร* 10 54,220.00          

59130109 9 การพัฒนาชุดส่ือประสมเร่ืองสายอากาศไมโครสตริป 30,000.00     
5 พ.ย.58 ส าหรับการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม นายพิสิฐ  สอนละ 60 18,000.00       

ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ 10 3,000.00         
นายอนชุา  ไชยชาญ 10 3,000.00         
น.ส.ภาวนา  ชูศิริ 10 3,000.00         
น.ส.วรรณภา  มโนสืบ 10 3,000.00         

3,677,700.00    30,000.00      รวม 9 โครงการ
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้
59230101 1 ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของมหาวิทยาลัย
5 พ.ย.58 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรณีศึกษา นายกติติพันธ์  บญุโตสิตระกลู 100 30,000.00     

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
59240102 2 การศึกษาวิจัยตลาดแรงงานกบัการกา้วเข้าสู่ 80,000.00   
15 ม.ีค.59 อตุสาหกรรม 4.0 ของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ 50 40,000.00      

มทร.พระนคร น.ส.อมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 25 20,000.00      
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย  เหมาะใจ 25 20,000.00      

30,000.00      80,000.00    
3,677,700.00    60,000.00      80,000.00    

รวม 2 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 11 โครงการ
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาศักยภาพขนุนเพ่ือเพ่ิมมลูค่าตาม นางเกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์
มาตรฐานส่าหรับการสง่ออกฐาน และคณะ
(โครงการตอ่เน่ือง 58-59)

59110201 1 การพัฒนาศักยภาพเมด็ขนนุในผลิตภณัฑ์อาหาร 135,400.00      
3 พ..ย.58 น.ส.ดวงกมล  ต้ังสถิตพร 50 67,700.00          

นางเกศรินทร์  เพ็ชรรัตน์ 25 33,850.00          
นายนพพร  สกลุยืนยงสุข 25 33,850.00          

59110202 2 การพัฒนาศักยภาพเนือ้ขนนุตกเกรดในการผลิต 135,400.00      
3 พ..ย.58 ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป นางเกศรินทร์  เพ็ชรรัตน์ 50 67,700.00          

น.ส.ดวงรัตน ์ แซ่ต้ัง 25 33,850.00          
ผศ.ดวงแข  สุขโข 25 33,850.00          

59110203 3 การพัฒนาศักยภาพเนือ้ขนนุตกเกรดในการผลิต 108,300.00      
5 พ.ย.58 ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ผศ.ดร.ชญาภทัร์  กีอ่าริโย 50 54,150.00          

น.ส.นนทวัน  ชมโฉม 25 27,075.00          
นายโชดก  ทับจันทร์ 25 27,075.00          

59110204 4 การพัฒนาศักยภาพซังขนนุในการผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร 90,200.00        
3 พ.ย.58 นายนพพร  สกลุยืนยงสุข 50 45,100.00          

น.ส.ดวงรัตน ์ แซ่ต้ัง 25 22,550.00          
นายกติติ  ช้องประเสริฐ 25 22,550.00          
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59110205 5 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์จากเปลือกและส่วนเหลือใช้ 135,400.00      
3 พ.ย.58 จากอตุสาหกรรมแปรรูปขนนุ นายคมเขต  เพ็ชรรัตน์ 50 67,700.00          

น.ส.ธัญญธร  อนิทร์ท่าฉาง 30 40,620.00          
รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั* 20 27,080.00          

การวิจยัตอ่ยอดการใชป้ระโยชน์จากกลว้ยครบวงจร ผศ.จฑุามาศ  พีรพัชระ
และคณะ

59110206 6 การตลาดแปง้กล้วยเชิงพาณิชย ์ กรณีศึกษาธุรกจิเบเกอร่ี 497,000.00      
6 พ.ย.58 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผศ.พัชรินทร์พร  ภูอ่ภสิิทธิ์ 40 198,800.00         

ผศ.ขวัญฤทัย  วงศ์ก าแหงหาญ 20 99,400.00          
ผศ.จิรพร  มหาอนิทร์ 20 99,400.00          
นางผุสดี  วัฒนเมธา 20 99,400.00          

59110207 7 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อธุรกจิอาหารเจ 569,300.00      
3 พ.ย.58 ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 50 284,650.00         

ดร.วรลักษณ์  ปญัญาธิติพงศ์ 20 113,860.00         
ผศ.อภญิญา  มานะโรจน์ 20 113,860.00         
น.ส.อนิท์ธีมา  หรัิญอคัรวงศ์  10 56,930.00          

59110208 8 ฐานข้อมลูงานวิจัยอาหารจากกล้วยครบวงจรเพื่อ 587,400.00      
3 พ.ย.58 การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 40 234,960.00         

น.ส.พัชรนนัท์  ยังวรวิเชียร 20 117,480.00         
นายสุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง* 20 117,480.00         
น.ส.รุจิรา  จุน่บญุ* 20 117,480.00         
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59110209 9 การพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์จากฐานภมูปิญัญาท้องถิน่ 451,800.00      
3 พ.ย.58 เร่ืองสมนุไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 60 271,080.00         

จังหวัดอา่งทองเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต นายสุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง* 15 67,770.00          
(โครงการต่อเนือ่ง 58-59) ผศ.อภญิญา  มานะโรจน์ 15 67,770.00          

น.ส.พัชรนนัท์  ยังวรวิเชียร 10 45,180.00          
59110210 10 การพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์หนอ่ไม้ 406,600.00      
3 พ.ย.58 เล้ียงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภณัฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ดร.วรลักษณ์  ปญัญาธิติพงศ์ 40 162,640.00         

ไผ่เล้ียงหวานอ าเภอแสวงหา จังหวัดอา่งทอง ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 35 142,310.00         
(โครงการต่อเนือ่ง 58-59) ผศ.พจนยี์  บญุนา 15 60,990.00          

น.ส.ชนดิา  ประจักษจ์ิตร 10 40,660.00          
59110211 11 การพัฒนาต่อยอดภมูปิญัญาท้องถิน่ผลิตภณัฑ์อาหาร 632,600.00      
3 พ.ย.58 จากปลาของกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดสิงหบ์รีุเพื่อ ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 60 379,560.00         

ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ นายสุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง* 30 189,780.00         
น.ส.ชนดิา  ประจักษจ์ิตร 10 63,260.00          

59110212 12 ภมูปิญัญาท้องถิน่ด้านอาหารพื้นบา้นจังหวัดเพชรบรีุ 632,600.00      
3 พ.ย.58 ของกลุ่มผู้สูงอายุบา้นหว้ยทรายเหนอืเพื่อการถ่ายทอด ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 60 379,560.00         

และเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ผศ.อภญิญา  มานะโรจน์ 20 126,520.00         
นายสุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง* 10 63,260.00          
น.ส.อนิท์ธีมา  หรัิญอคัรวงศ์ 10 63,260.00          
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
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รายจ่าย ภายนอก

การพัฒนาศักยภาพทเุรียนตกเกรดเพ่ือเพ่ิมมลูค่า นายเชาวลติ อุปฐาก
ผลผลติทางการเกษตรอยา่งยัง่ยนื และคณะ

59110213 13 การพัฒนาศักยภาพเนือ้ทุเรียนสุกในการแปรรูป 252,900.00      
3 พ.ย.58 ผลิตภณัฑ์อาหาร นายเชาวลิต  อปุฐาก 60 151,740.00         

ดร.วไลภรณ์  สุทธา 15 37,935.00          
ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ 15 37,935.00          
น.ส.เปรมระพี  อยุมาวรหรัิญ 10 25,290.00          

59110214 14 การพัฒนาศักยภาพเมล็ดทุเรียนในผลิตผลิตภณัฑ์ขนมไทย 207,700.00      
3 พ.ย.58 ว่าที่ รต.จักราวุธ  ภูเ่สม 70 145,390.00         

ผศ.อภญิญา  มานะโรจน์ 10 20,770.00          
ผศ.พจนยี์  บญุนา 10 20,770.00          
น.ส.ปรัศนยี์  ทับใบแย้ม 10 20,770.00          

59110215 15 การพัฒนาศักยภาพเปลือกทุเรียนในผลิตภณัฑ์ขนมอบ 225,800.00      
3 พ.ย.58 นายเจตนพิัทธ์  บณุยสวัสด์ิ 60 135,480.00         

ว่าที่ รต.จักราวุธ  ภูเ่สม 30 67,740.00          
น.ส.บญุยนชุ  ภูร่ะหงษ์ 10 22,580.00          

59110216 16 การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์จากผ้าใยกล้วยด้วย 406,600.00      
10 พ.ย.58 การพิมพ์แบบกราฟิกและตกแต่งนวัตกรรมนาโน น.ส.ประภาฬภรณ์  ธีรมงคล 20 81,320.00          

สู่การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน เชิงพาณิชย์ รศ.บษุรา  สร้อยระย้า 20 81,320.00          
น.ส.กิง่กาญจน ์ พิจักขณา 20 81,320.00          
น.ส.ดรุณรัตน ์ พิกลุทอง 20 81,320.00          
น.ส.อชัชา  หทัยานานนท์ 20 81,320.00          
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59110217 17 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากกระดาษดอกธูปฤาษเีพื่อ 316,200.00      
5 พ.ย.58 เศรษฐกจิชุมชน น.ส.นอิร  ดาวเจริญพร 50 158,100.00         

ผศ.อภรัิติ  โสฬศ 25 79,050.00          
น.ส.รุ่งฤทัย  ร าพึงจิต 25 79,050.00          

59110218 18 ผลิตภณัฑ์ผลไมแ้ปรรูปจากมะมว่งหาวมะนาวโห ่: 271,000.00      
3 พ.ย.58 ชุมชนต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จังหวัด นายกมลพิพัฒน ์ ชนะสิทธิ์ 50 135,500.00         

สมทุรสงคราม นายปรัชญา  แพมงคล 25 67,750.00          
น.ส.ศศิธร  ปอ้มเชียงพิณ 25 67,750.00          

59110219 19 การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการตลาด 225,800.00      
3 พ.ย.58 ของวิสาหกจิชุมชน จังหวัดสมทุรสงคราม นายธนภพ  โสตรโยม 60 135,480.00         

นายนพพร  สกลุยืนยงสุข 40 90,320.00          
59130220 20 การศึกษาวิธีการสกดัน้ าปรุงทิพย์จากดอกบวับาน 36,000.00     
3 พ.ย.58 นายธนภพ  โสตรโยม 25 9,000.00         

นางเกศรินทร์  เพ็ชรรัตน์ 15 5,400.00         
รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส 10 3,600.00         
นายนพพร  สกลุยืนยงสุข 10 3,600.00         
น.ส.ดวงกมล  ต้ังสถิตพร 10 3,600.00         
น.ส.ชมภนูชุ  เผ่ือนพิภพ 10 3,600.00         
น.ส.ดวงรัตน ์ แซ่ต้ัง 10 3,600.00         
นายกติติ  ช้องประเสริฐ 10 3,600.00         
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59130221 21 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนกัศึกษาคณะ 20,000.00     
3 พ.ย.58 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์ 35 7,000.00         

ราชมงคลพระนคร ผศ.พรรณี  วิศิษฎว์งศกร 25 5,000.00         
ผศ.ศิราภรณ์  ชวเลขยางกรู 25 5,000.00         
รศ.สมทรง  สีตลายัน 15 3,000.00         

59130222 22 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ธูปหอมจากเปลือกมะนาว 12,000.00     
3 พ.ย.58 น.ส.สุกญัญา  จันทกลุ 30 3,600.00         

นายศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกจิ 20 2,400.00         
ผศ.ธนพรรณ  บณุยรัตกลิน 10 1,200.00         
ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์ 10 1,200.00         
ผศ.พเยาว์  ดีใจ 10 1,200.00         
นายสุริยา  เทพิน 10 1,200.00         
ผศ.สมสมร พรพรรณพิพัฒน 10 1,200.00         

59130223 23 แนวทางการประกอบอาชีพอสิระ : กรณีศึกษาร้าน 16,000.00     
3 พ.ย.58 เวียงไหม เวดด้ิง สตูดิโอ จังหวัดนนทบรีุ น.ส.เกศทิพย์  กร่ีเงิน 40 6,400.00         

รศ.นวลแข  ปาลิวนชิ 20 3,200.00         
น.ส.อจัฉราวรรณ  ณ สงขลา 20 3,200.00         
น.ส.มลัลิกา  จงจิตต์ 20 3,200.00         

59130224 24 การแปรรูปเปลือกส้มโอแผ่นอบกรอบปรุงรส 36,000.00     
3 พ.ย.58 นายปรัชญา  แพมงคล 40 14,400.00       

น.ส.ศันสนยี์  ทิมทอง 20 7,200.00         
นายกมลพิพัฒน ์ ชนะสิทธิ์ 20 7,200.00         
นายณนนท์  แดงสังวาลย์ 10 3,600.00         
น.ส.ศศิธร  ปอ้มเชียงพิณ 10 3,600.00         
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59130225 25 การพัฒนาแบบทดสอบรายวิชาหลักการประกอบอาหาร 36,000.00     
3 พ.ย.58 และโภชนาการส าหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปทีี่ 1 ดร.วไลภรณ์  สุทธา 50 18,000.00       

 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหาร นายเชาวลิต  อปุฐาก 20 7,200.00         
และโภชนาการ นางอมรรัตน ์ เจริญชัย 10 3,600.00         

น.ส.ลัดดาวัลย์  กล่ินมาลัย 10 3,600.00         
น.ส.เปรมระพี  อยุมาวีรหรัิญ 10 3,600.00         

59130226 26 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ดอกไมป้ระดิษฐ์จากผ้าขาวมา้ 12,000.00     
3 พ.ย.58 เชิงสร้างสรรค์ นางปยิะธิดา  สีหะวัฒนกลุ 30 3,600.00         

นายอนสุรณ์  ใจทน 20 2,400.00         
นายอารยะ  ไทยเที่ยง 20 2,400.00         
นายกติติ  ยอดออ่น 20 2,400.00         
น.ส.อมัพวัน  ยันเสน 10 1,200.00         

59130227 27 การพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการงานทะเบยีน 20,000.00     
3 พ.ย.58 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ น.ส.รติมากานต์  หว้ยหงษท์อง 65 13,000.00       

น.ส.อองาม  เปรมสุข 25 5,000.00         
ผศ.พเยาว์  ดีใจ 10 2,000.00         

59130228 28 การพัฒนามาลัยจากผ้าด้วยเทคโนโลยีการตกแต่งกล่ิน 12,000.00     
3 พ.ย.58 ผศ.อภรัิติ  โสฬศ 40 4,800.00         

รศ.นวลแข  ปาลิวนชิ 15 1,800.00         
น.ส.นอิร  ดาวเจริญพร 15 1,800.00         
น.ส.รุ่งฤทัย  ร าพึงจิต 15 1,800.00         
ผศ.มานติย์  แกว้วงษสิ์ริ 15 1,800.00         
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59150229 29 การศึกษาองค์ความรู้ภมูปิญัญาท้องถิน่เพื่อพัฒนา 350,000.00    
อาชีพการท าขนมกง ชุมชนวัดไชโยวรวิหาร ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 40 140,000.00       
จังหวัดอา่งทอง น.ส.อนิท์ธีมา หรัิญอคัรวงศ์ 20 70,000.00        
(งบ สกอ.) น.ส.ชนดิา  ประจักษจ์ิตร 20 70,000.00        

น.ส.พัชรนนัท์  ยังวรวิเชียร 20 70,000.00        
59150230 30 ความหลากลายของพืชกบัภมูปิญัญางานแกะสลักผัก 350,000.00    

ผลไม ้เพื่อเพิ่มมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ 50 175,000.00       
(งบ สกอ.) น.ส.ชมภนูชุ  เผ่ือนพิภพ 20 70,000.00        

ดร.นธิิยา  รัตนาปนนท์* 15 52,500.00        
น.ส.ศันสนยี์  ทิมทอง 15 52,500.00        

59150231 31 การพัฒนารูปแบบการสร้างวิสาหกจิชุมชนเข้มแข็ง 200,000.00    
ด้านการตลาดของวิสาหกจิชุมชนแมบ่า้นเกษตร นายธนภพ  โสตรโยม 55 110,000.00       
ลาดบวัขาว จังหวัดราชบรีุ ผศ.ดร.ชญาภทัร์  กีอ่าริโย 25 50,000.00        
(งบ สกอ.) นายนพพร  สกลุยืนยงสุข 20 40,000.00        

59150232 32 การจัดการความรู้การวิจัยเส้นกว๋ยเต๋ียวสมนุไพร 400,000.00    
จากข้าวหกัและบรรจุภณัฑ์จากซังข้าวเพื่อพัฒนา นายธนภพ  โสตรโยม 45 184,000.00       
อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใหก้ลุ่ม ผศ.ดร.ชญาภทัร์  กีอ่าริโย 15 60,000.00        
วิสาหกจิชุมชนแมบ่า้นวัดคงคารามจังหวัดชัยนาท นางเกศรินทร์  เพ็ชรรัตน์ 10 40,000.00        
(งบ วช.) นายนพพร  สกลุยืนยงสุข 10 40,000.00        

น.ส.ดวงกมล ต้ังสถิตพร 10 40,000.00        
น.ส.ประพาฬภรณ์  ธีรมงคล 10 40,000.00        

6,288,000.00    200,000.00    1,300,000.00   รวม 32 โครงการ
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้
59210201 1 การพัฒนาผ้ามอ่ฮ่อมจังหวัดแพร่ด้วยงานลงทองลายไทย 406,800.00      
3 พ.ย.58 ส าหรับเคหะส่ิงทอเชิงพาณิชย์ น.ส.อชัชา  หทัยานานนท์ 60 244,080.00         

น.ส.ประพาฬภรณ์  ธีรมงคล 15 61,020.00          
รศ.บษุรา  สร้อยระย้า 10 40,680.00          
น.ส.นติยา  วันโสภา 15 61,020.00          

59210 2 ความคาดหวังของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียที่มต่ีอบณัฑิต 100,000.00  
30 ม.ีค.59 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย น.ส.นอิร ดาวเจริญพร 40 40,000.00      

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายธนภพ โสตรโยม 30 30,000.00      
น.ส.รติมากานต์ หว้งหงษท์อง 30 30,000.00      

406,800.00       100,000.00  
6,694,800.00    200,000.00    100,000.00  1,300,000.00   

รวม 1 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 29 โครงการ
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

59110301 1 การพัฒนาการเรียนรู้ส่ือแบบจับต้องของการค านวนเลข 135,400.00      
6 พ.ย.58 หลักในวิชาคณิตศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 น.ส.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม 75 101,550.00         

ดร.สรเดช  ครุฑจ้อน* 25 33,850.00          
59130302 2 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ส าหรับสินค้ากลุ่มแมบ่า้นเทศบาล น.ส.สุพินดา  สุวรรณศรี 100 45,000.00     
6 พ.ย.58 ต าบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบรีุ

135,400.00       45,000.00      
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สง่ออกเสือ้ผ้าส่าเร็จรูป นายอรรถการ  สตัยพาณชิย์
ชาวไทยดา้นการแขง่ขนัผ่านเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ และคณะ
ในตลาดอาเซียน

59210301 1 สถานการณ์และการพยากรณ์มลูค่าการส่งออกเส้ือผ้า 719,300.00      
10 พ.ย.58 ส าเร็จรูปไทยไปยังตลาดอาเซียนภายใต้ข้อตกลง ดร.ขวัญฤทัย  บญุยะเสนา 50 359,650.00         

การค้าเสรี น.ส.ศิริภรณ์  ศิลปวานชิ 20 143,860.00         
น.ส.กรรณิการ์  จะกอ 20 143,860.00         
น.ส.สุวีณา  รุ่งโรจนรั์ตนากร 10 71,930.00          

59210302 2 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่กบัการติดตามข้อมลูข่าวสาร 549,400.00      
10 พ.ย.58 บนเพจส่ือสังคมออนไลนข์องผู้บริโภคเส้ือผ้าส าเร็จรูป นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี 50 274,700.00         

ในภมูภิาคอาเซียน : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการเฟซบุก๊ นายสุรชาติ  บวัชุม* 40 219,760.00         
ดร.ขวัญฤทัย  บญุยะเสนา 10 54,940.00          

59210303 3 อทิธิพลของการส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการผ่าน 538,200.00      
10 พ.ย.58 เครือข่ายสังคมออนไลนต่์อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูป นายอรรถการ  สัตยพาณิชย์ 60 322,920.00         

ของผู้บริโภคในภมูภิาคอาเซียน นายสุรชาติ  บวัชุม* 30 161,460.00         
ดร.ขวัญฤทัย  บญุยะเสนา 10 53,820.00          

รวม 2 โครงการ
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59230304 4 กลยุทธ์การบริหารประเด็นด้านการส่ือสารการตลาดของ น.ส.จุติพร  ปริญโญกลุ 100 45,000.00     
6 พ.ย.58 การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทยเพื่อสนบัสนนุนโยบาย

“ปที่องเที่ยววิถีไทย 2558”
59230305 5 กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาส าหรับ น.ส.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม 100 45,000.00     
6 พ.ย.58 นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนต้น 

59230306 6 รูปแบบการน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศนท์ี่ น.ส.กลุธิดา  สายพรหม 100 45,000.00     
6 พ.ย.58 ได้รับความนยิม ในทัศนะของผู้ชม

59230307 7 การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน : ดร.วิชชพร  เทียบจัตุรัส 100 36,000.00     
6 พ.ย.58  กรณีศึกษานกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
59230308 8 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบณัฑิตนกัส่ือสาร ดร.ฉันทนา  ปาปดัถา 100 45,000.00     
6 พ.ย.58 มวลชนในยุคดิจิทัล

59240309 9 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 100,000.00  
29 ม.ีค.59 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย ดร.ฉันทนา  ปาปดัถา 40 40,000.00      

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายอรรถการ  สัตยพาณิชย์ 20 20,000.00      
นางกชพรรณ   กระตุฤกษ์ 20 20,000.00      
น.ส.นภาพร   ภูเ่พ็ชร์ 20 20,000.00      

1,806,900.00    216,000.00    100,000.00  
1,942,300.00    261,000.00    100,000.00  

รวม 9 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 11 โครงการ
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

คณะบริหารธุรกิจ
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายถอดเทคโนโลยี

59110401 1 รูปแบบการพัฒนา Web Application ศูนย์เรียนรู้ 352,400.00      
4 พ.ย.58 เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนในประเทศไทย นายพรคิด  อัน้ขาว 70 246,680.00         

ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเกง่* 30 105,720.00         
59130402 2 กลยุทธ์การตลาดของข้าวออร์แกนคิและพฤติกรรมการ 68,000.00     
18 ธ.ค.58 บริโภคข้าวออร์แกนคิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดร.ธนากร  รัชตกลุพัฒน์ 25 17,000.00       

ผศ.อารยา  บรูณะกลู 25 17,000.00       
ผศ.ขวัญฤทัย  วงศ์ก าแหงหาญ 25 17,000.00       
นางผุสสดี  วัฒนเมธา 25 17,000.00       

352,400.00       68,000.00      
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้

59210401 1 การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเปน็ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ น.ส.อารีย์  มยังพงษ์ 100 397,800.00      
6 พ.ย.58 ส าหรับบณัฑิตใหมก่อ่นเข้าสู่ภาคอตุสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ไทย
59210402 2 การผลิตและการตลาดข้าวไรซ์เบอร่ี ผศ.วราลี  ศรีสมบติั 100 361,600.00      
10 พ.ย.58
59210403 3 การสร้างความตระหนกัรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมอื 768,400.00      
4 พ.ย.58 ภยัพิบติัทางธรรมชาติผ่านการพัฒนาเกมและการเล่าเร่ือง ดร.สุจิรา  ไชยกสิุนธุ์ 60 461,040.00         

และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแกป่ระชาชนใน 5 ดร.ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี 40 307,360.00         
จังหวัดของพื้นที่ภาคภาคกลางตอนล่างที่ประสบภยัพิบติั
น้ าท่วมป ี2554

รวม 2 โครงการ
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

กลยทุธ์การตลาดสนิค้า SME กลุม่เครื่องส่าอางสมนุไพร ผศ.วราพันธ์  มุง่วิชา
ไทยเพ่ือสขุภาพส่าหรับผู้สงูอายไุทย และคณะ

59210404 4 ผลิตภณัฑ์ SME กลุ่มเคร่ืองส าอางสมนุไพรไทยเพื่อ 361,600.00      
18 พ.ย.58 สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุไทย ผศ.วราพันธ์  มุง่วิชา 90 325,440.00         

น.ส.ศจี  ชมภอูอ่น 10 36,160.00          
59210405 5 การขยายโอกาสทางการตลาดสินค้า SME กลุ่มเคร่ือง 361,600.00      
1 ธ.ค.58 ส าอางสมนุไพรไทยเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุไทย ดร.สารสิทธิ์ บพุพานนท์

ผศ.วราพันธ์  มุง่วิชา
59210406 6 การวางแผนการตลาด สินค้า SME กลุ่มเคร่ืองส าอาง 361,600.00      
1 ธ.ค.58 สมนุไพรไทยเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุไทย ดร.ณัฐชา  ธ ารงโชติ 60 216,960.00         

ผศ.วราพันธ์  มุง่วิชา 40 144,640.00         
59210407 7 การสังเคราะหง์านวิจัยทางด้านการบญัชีเพื่อการพัฒนา 338,900.00      
6 พ.ย.58 ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ นายก าธร  นมิติภทัร 50 169,450.00         

อาเซียน นายคัมภร์ี  เนตรอมัพร 50 169,450.00         
59230408 8 ปจัจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีของ 50,000.00     
4 พ.ย.58 ผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี น.ส.อารีย์  มยังพงษ์ 70 35,000.00       

นางเกือ้กลู  เย็นตา 30 15,000.00       
59230409 9 ความคิดเหน็ของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาด 55,000.00     
4 พ.ย.58 ของคุกกีแ้ปง้กล้วยเพื่อสุขภาพ ผศ.พัชรินทร์พร  ภูอ่ภสิิทธิ์ 50 27,500.00       

ผศ.ระจิตรา  ศุภดิลกลักษณ์ 25 13,750.00       
นางอนงค์  ไต่วัลย์ 25 13,750.00       

59230410 10 แนวโนม้การวัดผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ผศ.อมรศิริ  ดิสสร 100 50,000.00     
4 พ.ย.58 การฝึกอบรมแบบจ าลองสมองแหง่การเรียนรู้ 
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
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สัดส่วน 
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การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59230411 11 การพัฒนาการใหบ้ริการของพนกังานฝ่ายสนบัสนนุ ดร.ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ 100 60,000.00     
6 พ.ย.58 นกัธุรกจิอสิระและสมาชิกธุรกจิขายตรง กลุ่มธุรกจิ

อาหารเสริมของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย : 
ในประเทศไทย

59230412 12 ปจัจัยที่มผีลต่อการวิเคราะหง์านและการเขียนโปรแกรม ผศ.ดร.ศุภฉัตร  ศิริเธียร 100 30,000.00     
4 พ.ย.58 คอมพิวเตอร์กรณีศึกษาความรู้และความสามารถในการ

วิเคราะหแ์ละเขียนโปรแกรมของนกัศึกษาสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ

59230413 13 พฤติกรรมการมวีินยัในตนเองของนกัศึกษาคณะ 30,000.00     
4 พ.ย. 58 บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ภทัร์ทิพา  เพรียวพาณิชย์ 25 7,500.00         

นางดวงดาว  ทัศนประเสริฐ 25 7,500.00         
ผศ.ล าไย  มากเจริญ 25 7,500.00         
ผศ.ทิพสุดา  คมวงศ์วิวัฒน์ 25 7,500.00         

59230414 14 การวิเคราะหป์ริมาณซ้ือขายเพิ่มขึน้อย่างทันทีทันใด ดร.สุจิรา  ไชยกสิุนธุ์ 100 50,000.00     
4 พ.ย. 58 ของหุน้ ของบริษทัขนาดเล็กโดยใช้ตัวจ าแนกแบบเบส์
59230415 15 การวิเคราะหเ์ครือข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด นายพรคิด  อัน้ขาว 100 50,000.00     
4 พ.ย. 58 ภาคกลางในประเทศไทย
59230416 16 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของรูปแบบภาวะผู้น าและ ดร.ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี 100 50,000.00     
4 พ.ย. 58 ความฉลาดทางสังคมที่มอีทิธิพลต่อรูปแบบการจัดการ

ความขัดแย้งของผู้บริหารระดับสูงในองค์การธุรกจิ
ที่ถูกจัดอนัดับใน 100 อนัดับแรกของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
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การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59230417 17 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 50,000.00     
9 พ.ย.58  (competitive advantage) ของธุรกจิการท่องเที่ยว นายก าพร  สุวรรณฉิม 50 25,000.00       

เชิงสุขภาพ (Medical Tourism)  ในประเทศไทย ผศ.อารยา  บรูณะกลู 50 25,000.00       
59240418 18 การศึกษาศักยภาพการแข่งขันหลักสูตรบริหารธุรกจิ 103,250.00  
21 เม.ย.59 บณัทิตสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา น.ส.บญุเรียม  ทะไกรราช 25 25,812.50      

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.อารยา  บรูณะกลู 20 20,650.00      
พระนคร น.ส.นวรัตน ์ ชวนะโชติ 20 20,650.00      

น.ส.รัตนาวลี ไมสั้ก 20 20,650.00      
น.ส.รุ่งอษุา  ค าร้อยแสน 15 15,487.50      

2,951,500.00    475,000.00    103,250.00  
3,303,900.00    543,000.00    103,250.00  

รวม 18 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 20 โครงการ
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั
โครงการวิจัย

ล่าดับ
ที่

ชือ่ข้อเสนอการวิจัย คณะผู้วิจัย
สัดส่วน 
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การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

59110501 1 การพัฒนาและผลิตอฐิบล็อกมวลเบาโดยการผสม 361,400.00      
4 พ.ย.58 เส้นใยธรรมชาติ น.ส.วรนชุ ดีละมนั 50 180,700.00         

ดร.กลัทิมา  เชาว์ชาญชัยกลุ 25 90,350.00          
นายกติิยศ  ต้ังสัจจวงศ์ 25 90,350.00          

59110502 2 การศึกษาแกว้เซรามกิชีวภาพที่ประกอบด้วยผลึกเฟอร์โร 451,800.00      
4 พ.ย.58 แมกเนติกระดับนาโนจากระบบที่มแีละไมม่ซิีลิกาเปน็ ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกลุ 60 271,080.00         

องค์ประกอบด้วยวิธีอนิคอเปอเรชัน ดร.กฤษ  สุจริตต้ังธรรม 40 180,720.00         
59110503 3 การปรับปรุงความเหนยีวและความทนแรงกระแทกของ 379,500.00      
4 พ.ย.58 พอลิแลกติกแอซิดโดยการใช้น้ ามนัถัว่เหลืองที่ผ่านการ ดร.กลัทิมา  เชาว์ชาญชัยกลุ 70 265,650.00         

ดัดแปรและเส้นใยธรรมชาติ ดร.วัลลภ  หาญณรงค์ชัย* 30 113,850.00         
59110504 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโต้ตอบด้วย 406,600.00      
6 พ.ย.58 ดวงตา เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัอาเซียนในระดับ นางวีรวรรณ  จันทนะทรัพย์ 50 203,300.00         

ประถมศึกษา ส าหรับนกัเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการ ดร.วิภา  จักรชัยกลุ 25 101,650.00         
ควบคุมด้วยมอื น.ส.วรีวรรณ์  วิเศษสิงห์ 25 101,650.00         

59110505 5 การศึกษาประสิทธิภาพการท างานของแบคทีเรียใน 542,200.00      
17 ธ.ค.58 นาข้าวปนเปือ้นเงินนาโน ดร.ดวงฤทัย นคิมรัฐ 60 325,320.00         

ดร.ไพศาล  การถาง 20 108,400.00         
นายจิระศักด์ิ  ธาระจักร์ 20 108,400.00         

59110506 6 การผลิตกา๊ซชีวภาพที่มคุีณภาพเพื่อการใช้อย่างยัง่ยืนใน 271,000.00      
17 ธ.ค.58 ชุมชนบา้นถ้ าเสือ จ. เพชรบรีุ ดร.ดวงฤทัย  นคิมรัฐ 50 135,500.00         

ดร.ภทัริกา  สูงสมบติั 30 81,300.00          
นายบญุเลิศ  เต็มคอน 20 54,200.00          
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59110507 7 การวิจัยและพัฒนาส่ือมลัติมเีดีย เพื่อประชาสัมพันธ์ 316,200.00      
5 พ.ย.58 การท่องเที่ยว เส้นทางประวัติศาสตร์ 4 ภาค เพื่อเตรียม นางนภิาพร  ปญัญา 70 221,340.00         

ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ผศ.อดุมเดช  พลเยีย่ม 10 31,620.00          
นางภภสัสร  สิงหธรรม 10 31,620.00          
อบุลวัลย์  อนิทรปญัญา 10 31,620.00          

59110508 8 การสังเคราะหโ์คพอลิเมอร์วาวแสงส าหรับการตกแต่ง ดร.ดัชชน ีไกรศิริ 100 135,400.00      
3 พ.ย.58 ส าเร็จบนผ้าฝ้ายเพื่อใช้ในงานด้านความปลอดภยั

59110509 9 การเตรียมและศึกษาสมบติัทางโครงสร้างและแมเ่หล็ก 451,800.00      
4 พ.ย.58 ของอนภุาคคอมโพสิตระดับนาโนเมตรของไฮดรอกซี ดร.ปยิะพงษ ์ ปานแกว้ 60 271,080.00         

อะพาไทต์และซิงกเ์ฟอไรท์เพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษา ดร.ภทัริณี  คลุมดวง 40 180,720.00         
มะเร็งในอนาคต  

59130510 10 การผลิตกระดาษท ามอืจากหญ้าชันกาด ดร.วรินธร  บญุยะโรจน์ 100 20,000.00     
4 พ.ย.58

59130511 11 ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 20,000.00     
6 พ.ย.58 ศึกษาของนกัศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วิภา  จักรชัยกลุ 60 12,000.00       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.สิริน  สิระธนะกลุ 20 4,000.00         
นายวีรวัฒน ์ เชีย่วปญัญานนัท์ 20 4,000.00         

59130512 12 การพัฒนาวิธีการวัดการพยากรณ์มรสุมฤดูหนาวใน 20,000.00     
3 พ.ย.58 ประเทศไทย ดร.สุนสิา  สายอปุราช 50 10,000.00       

น.ส.ชวน ี สุภรัิตน์ 25 5,000.00         
น.ส.ปยิธิดา  รุจะศิริ 25 5,000.00         

59130513 13 การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะจุลินทรีย์ที่มศัีกยภาพ 20,000.00     
17 ธ.ค.58 ในการบ าบดักา๊ซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ได้จากเหมอืง ดร.ดวงฤทัย  นคิมรัฐ 70 14,000.00       

ถ่านหนิแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง ดร.ภทัริกา  สูงสมบติั 30 6,000.00         
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59130514 14 สโตแคสติกเพื่อวิเคราะหส์ถานะบบีอดัของแสงในวงแหวน ดร.ชัชวาล  ศรีภกัดี 100 20,000.00     
4 พ.ย.58 ส่ันพ้องแพนด้า

59130515 15 การพัฒนาต้นแบบรายงานการสร้างเคร่ืองจักรตาม 20,000.00     
6 พ.ย.58 มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันใหก้บั นางภภสัสร  สิงหธรรม 60 12,000.00       

อตุสาหกรรมไทย นายโชคชัย  สิงหธรรม* 40 8,000.00         
59130516 16 การบ าบดัฟอสเฟตจากน้ าเสียด้วยวัสดุกรองร่วมกบั 20,000.00     
4 พ.ย.58 เปลือกหอยแครง น.ส.วรนชุ  ดีละมนั 50 10,000.00       

ดร.วรินธร  บญุยะโรจน์ 50 10,000.00       
59130517 17 ปจัจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการสถาบนั 20,000.00     
4 พ.ย.58 การเงินชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน์ 50 10,000.00       

นายสนทยา  เขมวิรัตน์ 25 5,000.00         
ผศ.พรประภา  แสงสินเจริญชัย 25 5,000.00         

3,315,900.00    160,000.00    
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้

59210501 1 สัณฐานวิทยาและการกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ โพโดสเต็ม น.ส.เพ็ชรรัตน ์ เวฬุคามกลุ 443,000.00      
เอซีอี ่ในจังหวัดชัยภมูิ

59210502 2 ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของสารปอ้งกนัก าจัด ดร.วรวิทย์  จันทร์สุวรรณ 100 271,200.00      
6 พ.ย.58 ศัตรูพืชตกค้างในดินเพาะปลูกข้าวและระดับการปนเปือ้น

ในเมล็ดข้าว
59230503 3 การดัดแปลงพื้นผิวตัวดูดซับส าหรับก าจัดไอออนตะกัว่ ดร.วรวิทย์  จันทร์สุวรรณ 100 20,000.00     
6 พ.ย.58 จากสารละลาย

รวม 17 โครงการ
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59230504 4 ทฤษฎไีอโซมอร์ฟิสึมของโครงสร้างพีชคณิต 20,000.00     
4 พ.ย.58 MV-algebras ดร.ชาญวิทย์  ปราบพยัคฆ์ 60 12,000.00       

ดร.วิทวัส  พันธวิมล* 40 8,000.00         
59240505 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 50,000.00   

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน อตุสาหกรรม 4.0 ดร.ไพศาล   การถาง 20 10,000.00      
นายธนพงศ์   สารีอนิทร์ 20 10,000.00      
นายจิระศักด์ิ   ธาระจักร 20 10,000.00      
นางสาวนสิากร นว่มศรีนวล 20 10,000.00      
นายภริมย์ เอยีดด า 20 10,000.00      

714,200.00       40,000.00      50,000.00    
4,030,100.00    200,000.00    50,000.00    

รวม 5 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 22 โครงการ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายถอดเทคโนโลยี
การใชเ้ทคโนโลยสี่าหรับชมุชนในการพัฒนาผลติภณัฑ์ นายสจัจะชาญ พรัดมะลิ
กอ่สร้างจากเศษหนิพัมมซิ และคณะ

59110601 1 การใช้เทคโนโลยีส าหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 522,300.00      
9 พ.ย.58 คอนกรีตบล็อกลดอณุหภมูจิากเศษหนิพัมมซิ นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 50 261,150.00         

นายประชุม  ค าพุฒิ* 30 156,690.00         
นายธนนัท์  ศัลยวุฒิ 20 104,460.00         

59110602 2 การใช้เทคโนโลยีส าหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 520,500.00      
5 พ.ย.58 บล็อกประสานลดอณุหภมูจิากเศษหนิพัมมชิ นายธนนัท์  ศัลยวุฒิ 50 260,250.00         

นายประชุม  ค าพุฒิ* 30 156,150.00         
นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 20 104,100.00         

59110603 3 การใช้เทคโนโลยีส าหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 520,500.00      
9 พ.ย.58 บล็อกปพูื้นลดอณุหภมูจิากเศษหนิพัมมชิ นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 50 260,250.00         

นายประชุม  ค าพุฒิ* 30 156,150.00         
นายธนนัท์  ศัลยวุฒิ 20 104,100.00         

59110604 4 เคร่ืองแยกเส้นใยปา่นศรนารายณ์และกาบกล้วย 433,700.00      
5 พ.ย.58 นายอนนัต์  เต็มเปีย่ม 60 260,220.00         

ผศ.วรวิทย์  วรนาวิน 20 86,740.00          
ดร.ประกอบ  ชาติภกุต์ 20 86,740.00          

59110605 5 การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนความร้อน และการส่ัน 723,000.00      
5 พ.ย.58 สะเทือนของจานเบรกแบบตรง/แบบกลับที่ส่งผลกระทบ ผศ.ภภูมู ิ พ่วงเจริญชัย 40 289,200.00         

ต่อความสามารถการเบรก ผศ.กลุยศ  สุวันทโรจน์ 30 216,900.00         
นายศุภชัย  หลักค า 30 216,900.00         
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59110606 6 เทคนคิการหลอมภาพมลัติสเปค็ทรัลกบัภาพแพนโครเมติค 158,100.00      
5 พ.ย.58 ด้วยวิธี พีซีเอร่วมกบัดิสครีตเว็บเล็ตอลักอรึทึม ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ 70 110,670.00         

รศ.ดร.ฟูศักด์ิ  ชีวสุวิทย์* 30 47,430.00          
59110607 7 การท านายค่าความหนาของชิน้งานพาราโบลิกที่เกดิจาก 231,700.00      
5 พ.ย.58 ความไมแ่นน่อนของคุณสมบติัโลหะแผ่นด้วยสมการ นายชลากร  อดุมรักษาสกลุ 50 115,850.00         

การถดถอย นายกชกร  วิรัชกลุ 25 57,925.00          
น.ส.ชลิดา  อดุมรักษาสกลุ 25 57,925.00          

59110608 8 ตัวแบบผสมเชิงเส้นส าหรับข้อมลูอนกุรมเวลาเชิงพื้นที่ที่มี 386,700.00      
5 พ.ย.58 ฤดูกาลรวมอยูด้่วย ประยุกต์ใช้กบัผลผลิตยางพาราใน นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์ 50 193,350.00         

จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย นายภริมย์  ต้ังจิตเพียรผล 50 193,350.00         
59110609 9 พอลิเอทิลีนน้ าหนกัโมเลกลุสูงเชิงประกอบเพื่อความ 587,400.00      
5 พ.ย.58 ต้านทานการสึกหรอภายใต้การเปล่ียนแปลงอณุหภมูิ ดร.ประกอบ  ชาติภกุต์ 60 352,440.00         

และสารหล่อล่ืนส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้งานทาง นายอนนัต์  เต็มเปีย่ม 20 117,480.00         
ด้านชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกลอตุสาหกรรม ผศ.ดร.สุรัตน ์ สุวรรณศรี* 20 117,480.00         

59110610 10 การพยากรณ์ก าลังรับแรงกระแทกของปอซโซลาน 451,800.00      
12 ก.พ.59 คอนกรีตด้วยแบบจ าลองฟัซซ่ีลอจิก ผศ.จักรพันธ์  แสงสุวรรณ 50 225,900.00         

ผศ.ดร.วิโรจน ์ ฤทธิ์ทอง 25 112,950.00         
ดร.สิงหแ์กว้  ปอ๊กเทิ่ง 25 112,950.00         

59110611 11 การใช้เถ้ากะลามะพร้าวเปน็มวลรวมน้ าหนกัเบาใน 451,800.00      
5 พ.ย.58 คอนกรีตบล็อกเพื่อการประหยัดพลังงาน ผศ.ดร.วิหาร  ดีปญัญา 70 316,260.00         

ผศ.ดร.ปราโมทย์  วีรานกุลู 20 90,360.00          
ว่าที่ ร.อ. กติติพงษ ์ สุวีโร 10 45,180.00          
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59110612 12 การใช้เศษหนา้ดินขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปอ้งกนั 451,800.00      
9 พ.ย.58 ความร้อนภายในอาคารของอฐิกอ่สร้างสามญั  นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 40 180,720.00         

นายประชุม  ค าพุฒิ* 30 137,430.00         
นายธนนัท์  ศัลยวุฒิ 30 137,430.00         

59110613 13 คุณสมบติัเชิงกลและความต้านทานการสึกกร่อนของ 451,800.00      
12 ก.พ.59 ปอซโซลาน คอนกรีตในระบบสองและสามประสาน ผศ.จักรพันธ์  แสงสุวรรณ 50 225,900.00         

ผศ.ดร.วิโรจน ์ ฤทธิ์ทอง 25 112,950.00         
ดร.สิงหแ์กว้  ปอ๊กเทิ่ง 25 112,950.00         

59110614 14 การเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ 479,500.00      
5 พ.ย.58 ความเครียดที่ได้จากการทดสอบแบบเปา่โปง่ด้วยน้ ากบั น.ส.ชลิดา  อดุมรักษาสกลุ 50 239,750.00         

การทดสอบแบบแรงดึงแกนเดียวของสแตนเลส SS304 นายกชกร  วิรัชกลุ 25 119,875.00         
นายชลากร  อดุมรักษาสกลุ 25 119,875.00         

59110615 15 อทิธิพลของปฏกิริิยาแอลคาไลซิลิกาต่อคุณสมบติัทาง 451,800.00      
5 พ.ย.58 กายภาพของมอร์ตาร์และคอนกรีต ผศ.จักรพันธ์  แสงสุวรรณ 80 361,440.00         

นายศุภชัย  ไทยพุ่ม* 20 90,360.00          
59110616 16 พัฒนาอฐิประสานจากวัสดุคอมโพสิทดินลูกรังผสม 451,800.00      
5 พ.ย.58 พลาสติกเพื่อใช้ในอตุสาหกรรมกอ่สร้าง นายนโิรจน ์ เงินพรหม 50 225,900.00         

นายธนนัท์  ศัลยวุฒิ 50 225,900.00         
59130617 17 เคร่ืองคัดแยกเมล็ดข้าวปลูก 50,000.00     
5 พ.ย.58 นายสุทธิพงษ ์ จ ารูญรัตน์ 50 25,000.00       

นายภริมย์  ต้ังจิตเพียรผล 50 25,000.00       
59130618 18 เคร่ืองบนิขึน้ลงแนวด่ิงเพื่อใช้ในการเกษตร ผศ.ภภูมู ิ พ่วงเจริญชัย 100 50,000.00     
5 พ.ย.58
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59130619 19 เคร่ืองผลิตตะเกยีบไมไ้ผ่ด้วยระบบควบคุมอตัโนมติั 50,000.00     
5 พ.ย.58 ผศ.ดร.นฐัโชติ  รักไทยเจริญชีพ 50 25,000.00       

ผศ.อรุณ  ชลังสุทธิ์ 50 25,000.00       
59130620 20 การตรวจสอบโครงสร้างและสมบติัทางกลของตะกรัน 50,000.00     
5 พ.ย.58 อลูมเินยีม นายธีระวัฒน ์ แมน้ด้วง 70 35,000.00       

นายชีวณัรภ ์ เกดิเพียร* 30 15,000.00       
7,274,200.00    200,000.00    

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
59210601 1 ระบบการจัดการความปลอดภยัในการท างานกอ่สร้าง 384,200.00      
5 พ.ย.58 บนที่สูง นายสุนนัท์  มนต์แกว้ 50 192,100.00         

นายธวัชชัย  นวเลิศปญัญา 50 192,100.00         
59210602 2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ UltrafineWC เพื่อใช้งานใน 452,000.00      
6 พ.ย.58 อตุสาหกรรม ผศ.สหรัตน ์ วงษศ์รีษะ 60 271,200.00         

นายปฐมพงษ ์ จ านงค์พันธ์ 20 90,400.00          
น.ส.อนษุรา  ค าสาร 20 90,400.00          

59210603 3 การศึกษาอทิธิพลของตัวแปรในการผลิตและขึน้รูปซีเมนต์ 379,700.00      
6 พ.ย.58 คาร์ไบด์ (WC-Co) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านทาน ผศ.สหรัตน ์ วงษศ์รีษะ 60 227,820.00         

การสึกหรอของเอน็มลิล์คาร์ไบด์ นายปฐมพงษ ์ จ านงค์พันธ์ 20 75,940.00          
น.ส.อนษุรา  ค าสาร 20 75,940.00          

59210604 4 ผลกระทบของมาตรการความปลอดภยัในงานกอ่สร้าง 443,000.00      
5 พ.ย.58  : กรณีศึกษางานเหล็กเสริมเสา นายสุนนัท์  มนต์แกว้ 50 221,500.00         

นายธวัชชัย  นวเลิศปญัญา 50 221,500.00         

รวม 20 โครงการ
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59230605 5 การวิเคราะหผ์ลกระทบของฮาร์มอนกิเพื่อแกป้ญัหา 50,000.00     
5 พ.ย.58 เศรษฐศาสตร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง ผศ.ดร.นฐัโชติ  รักไทยเจริญชีพ 50 25,000.00       

ผศ.ทง  ลานธารทอง 50 25,000.00       
59230606 6 การวิเคราะหผ์ลกระทบของการเกดิลัดวงจรเพื่อหาค่า นายสุรสิทธิ์  ประกอบกจิ 100 50,000.00     
5 พ.ย.58 อปุกรณ์วิกฤติในระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า

59230607 7 การตรวจสอบสมรรถนะของอเีจ็กเตอร์ที่ใช้หวัฉีด ผศ.ภภูมู ิ พ่วงเจริญชัย 100 50,000.00     
5 พ.ย.58 ประสิทธิภาพสูง

59230608 8 การประเมนิผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าเกนิในระบบ นายสุรสิทธิ์  ประกอบกจิ 100 50,000.00     
5 พ.ย.58 ส่งจ่ายไฟฟ้า

59230609 9 การวิจัยและพัฒนาผลของอณุหภมูต่ิ าที่เกีย่วข้องต่อ นายจักรกฤษณ์  ยิม้แฉ่ง 100 50,000.00     
5 พ.ย.58 การเร่งการแข็งตัวของยางซิลิโคนเหลวชนดิ RTV

(Room Temperature Vulcanization)
59230610 10 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์ด้วยการ 50,000.00     
5 พ.ย.58 ซับคูลสารท าความเย็นโดยน้ าที่ควบแนน่จากคอยล์เย็น นายศิริพล  ทองออ่น 60 30,000.00       

นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์ 40 20,000.00       
59240611 11 การศึกษาแนวด าเนนิการหลักในการจัดการศึกษาของ 51,175.00   
21 ม.ีค.59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่บรูณาการการเรียนรู้กบั นางฉัตรแกว้ จริยตันติเวทย์ 60 30,705.00      

การท างานส าหรับการผลิตบณัฑิตมอือาชีพ ผศ.ภภูมู ิพ่วงเจริญชัย 20 10,235.00      
นายพิเชษฐ์ บญุญาลัย 10 5,117.50       
น.ส.วิชยา อาภาเวท 10 5,117.50       
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59240612 12 การศึกษาวิจัยตลาดแรงงาน (Target Market) ของ 59,225.00   
21 ม.ีค.59 คณะวิศวกรรมศาสตร์กบัการกา้วเข้าสู่อตุสาหกรรม นางฉัตรแกว้ จริยตันติเวทย์ 60 35,535.00      

ผศ.ภภูมู ิพ่วงเจริญชัย 20 11,845.00      
นายพิเชษฐ์ บญุญาลัย 10 5,922.50       
น.ส.วิชยา อาภาเวท 10 5,922.50       

1,658,900.00    300,000.00    110,400.00  
8,933,100.00    500,000.00    110,400.00  

รวม 12 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 30 โครงการ
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คณะศิลปศาสตร์
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายถอดเทคโนโลยี
ภมูปิญัญาอาหารชมุชนแพรกหนามแดง อ่าเภออัมพวา ผศ.ทรงสริิ วิชริานนท์
 จงัหวัดสมทุรสงคราม และคณะ

59110701 1 การรวบรวมสารสนเทศพืชท้องถิน่และภมูปิญัญาการใช้ 317,000.00      
5 พ.ย.58 ประโยชน ์ของชุมชน แพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท์ 40 126,800.00         

จังหวัดสมทุรสงคราม เพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้ชุมชน น.ส.องัคณา  แวซอเหาะ 30 95,100.00          
นายพรคิด  อัน้ขาว 30 95,100.00          

59110702 2 ศักยภาพภมูปิญัญาท้องถิน่ด้านอาหารพื้นบา้นเพื่อเพิ่ม 72,100.00        
4 พ.ย.58 มลูค่าพืชท้องถิน่ของชุมชนแพรกหนามแดง ผศ.พจนยี์  บญุนา 50 36,050.00          

อ าเภออมัพวา จังหวัดสมทุรสงคราม ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท์ 25 18,025.00          
(โครงการต่อเนือ่ง 59-60) น.ส.เปรมระพี  อยุมาวีรหรัิญ 25 18,025.00          

59110703 3 ศักยภาพด้านอาหารของพืชท้องถิน่ ชุมชนแพรกหนามแดง 308,000.00      
6 พ.ย.58 อ าเภออมัพวา จังหวัดสมทุรสงครามเพื่อความมัน่คงทาง ผศ.อดุมเดชา  พลเยีย่ม 70 215,600.00         

อาหารและการใช้ประโยชนจ์ากความหลากหลายทาง น.ส.ปิน่ธิดา  ณ ไธสง* 30 92,400.00          
ชีวภาพอย่างยัง่ยืน

697,100.00       
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้

59210701 1 การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับ ผศ.ภนัรัชสา  จารุจินดา 100 135,000.00      
6 พ.ย.58 นกัศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
59210702 2 การต้ังชือ่อาหารในพิธีกรรม : ศึกษาอาหารของชนเผ่า ผศ.อ านาจ เอีย่มส าอางค์ 100 271,800.00      
5 พ.ย.58 โซ่งในจังหวัดเพชรบรีุ

รวม 3 โครงการ
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59230703 3 แนวทางจัดการศึกษาเชิงบรูณาการการเรียนรู้กบั 50,000.00     
5 พ.ย.58 การท างานในภาคอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู 50 25,000.00       

น.ส.อรจิรา  ธรรมไชยางกรู 50 25,000.00       
59230704 4 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของ นายญาณาธร  เธียรถาวร 100 30,000.00     
5 พ.ย.58 นกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กรณีศึกษา

อทุยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
59230705 5 จริยธรรมการใช้สารสนเทศของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ น.ส.องัคณา  แวซอเหาะ 100 35,000.00     
5 พ.ย.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

59230706 6 การประเมนิความต้องการจ าเปน็ในการจัดสภาพแวดล้อม 50,000.00     
5 พ.ย.58 ที่เอือ้ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา มหาวิทยาลัย ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท์ 60 30,000.00       

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.อรุณี  อรุณเรือง 40 20,000.00       
59230707 7 การรู้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเองสู่อาชีพของ 35,000.00     
5 พ.ย.58 นกัศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น.ส.อรจิรา  ธรรมไชยางกรู 40 14,000.00       

ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู 30 10,500.00       
ผศ.พ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง 30 10,500.00       

59230708 8 ภาวะน้ าหนกัเกนิกบัพฤติกรรมสุขภาพของนกัศึกษาและ 30,000.00     
6 พ.ย.58 บคุลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น.ส.ฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ อยุธยา 50 15,000.00       

ดร.พรพิไล  เติมสินสวัสด์ิ 50 15,000.00       
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มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)
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การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59240709 9 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบรูณาการ 100,000.00  
30 ม.ีค.59 การเรียนรู้กบัการท างานในภาคอตุสาหกรรม น.ส.อรจิรา ธรรมไชยางกรู 25 25,000.00      

การท่องเที่ยว ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู 25 25,000.00      
ผศ.ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง 25 25,000.00      
นางสุภาวดี พุ่มไสว 25 25,000.00      

406,800.00       230,000.00    100,000.00  
1,103,900.00    230,000.00    100,000.00  

รวม 9 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 12 โครงการ
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)

โครงการทีร่ับการจดัสรรงบประมาณ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
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การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายถอดเทคโนโลยี

59110801 1 การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อที่บงัคับกระสวย 632,600.00      
4 พ.ย. 58 ด้วยรีโมท เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.กติติศักด์ิ  อริยะเครือ 75

ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์ 25
59130802 2 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองแต่งกายส าหรับคนพิการ 60,000.00     
4 พ.ย. 58 ทางการเคล่ือนไหว (วีลแชร์) กลุ่มสถานสงเคราะห์ นางวิภาดา  กระจ่างโพธิ์ 60

เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บา้นนนทภมู)ิ ผศ.อษุา  ต้ังธรรม 10
ผศ.จิราพร  จิตต์ภูภ่กัดี 10
นางสุจิตรา  ชนนัทวารี 10
น.ส.เสาวณีย์  เถากติติกลุ 10

59130803 3 การสังเคราะหส์ารหนว่งไฟกลุ่มฟอสฟอรัสที่ปราศจาก น.ส.จิตราวรรณ  ไวสาหลง 100 50,000.00     
4 พ.ย. 58 ธาตุฮาโลเจนส าหรับใช้งานบนผ้าฝ้าย

632,600.00       110,000.00    
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้

59240801 1 ทิศทางการจัดการศึกษาด้านส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 95,000.00   
21 ม.ีค.59  : แนวคิดการจัดการศึกษาที่มผีลต่อตลาดแรงงาน ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์ 50 47,500.00      

(Target Market) กบัการเข้าสู่อตุสาหกรรม 4.0 ผศ.ดร.กติติศักด์ิ  อริยะเครือ 50 47,500.00      
เพื่อความยัง่ยืน

95,000.00    
632,600.00       110,000.00    95,000.00    

รวม 3 โครงการ

รวม 1 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 4 โครงการ
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รายได้ รายได้ รายได้
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน (วิจัยสถาบนั)
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รายจ่าย ภายนอก

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายถอดเทคโนโลยี

59110901 1 การออกแบบเรขศิลปส่ิ์งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอตัลักษณ์ นายทินวงษ ์ รักอสิสระกลุ 100 271,000.00      
3 พ.ย.58 การท่องเที่ยวชุมชนบา้นถ้ าเสือ อ าเภอแกง่กระจาน

จังหวัดเพชรบรีุ
59110902 2 ศึกษาแนวทางการน าเศษวัสดุฟองน้ ากลับมาใช้ใหม่ 302,600.00      
3 พ.ย.58 เพื่อออกแบบพื้นผิวกนักระแทกในหอ้งน้ า กรณีศึกษา น.ส.ดรุณรัตน ์ พิกลุทอง 70 242,080.00         

บา้นพักอาศัยผู้สูงอายุ ดร.กิง่กาญจน ์ พิจักขณา 30 90,780.00          
59110903 3 การออกแบบบรรจุภณัฑ์ขนมไทยในวรรณคดี 262,000.00      
3 พ.ย. 58 นายทินวงษ ์ รักอสิสระกลุ 80 209,600.00         

นายกมลพิพัฒน ์ ชนะสิทธิ์ 20 52,400.00          
59110904 4 แนวทางการสร้างอตัลักษณ์ชุมชนบนบรรจุภณัฑ์ 361,400.00      
3 พ.ย.58 เพื่อน าไปสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์: กรณีศึกษาจากประเทศ น.ส.มยุรี  เรืองสมบติั 60 216,840.00         

ที่ประสบความส าเร็จและเปน็ที่ยอมรับ น.ส.ดรุณรัตน ์ พิกลุทอง 15 54,210.00          
น.ส.อทุัยวรรณ  ประสงค์เงิน 15 54,210.00          
นางศิริพันธ์  มิง่ขวัญ 10 36,140.00          

59110905 5 โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นเิจอร์ ของตกแต่งบา้น 379,500.00      
3 พ.ย.58 จากวัสดุฟางข้าว สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนเิวศ นายสันติ  กมลนรากจิ 70 265,650.00         

กรณีศึกษา ชุมชนบา้นถ้ าเสือ ต าบลถ้ าเสือ อ าเภอ นายกรณ์พงศ์  ทองศรี 20 75,900.00          
แกง่กระจาน จังหวัดเพชรบรีุ นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกลู 10 37,950.00          

59110906 6 การสร้างเอกลักษณ์ชุมชนสู่การสร้างสรรค์บรรจุภณัฑ์ 316,200.00      
3 พ.ย.58 ส าหรับผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปในท้องถิน่เพื่อการพาณิชย์ นายธาน ี สุคนธะชาติ 80 252,960.00         

 กรณีศึกษา ชุมชนบา้นจ ารุง  จังหวัดระยอง นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกลู 20 63,240.00          
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สัดส่วน 

(%)

การจัดสรร งปม.

รายจ่าย ภายนอก

59110907 7 การทดสอบระบบการพิมพ์พื้นนนูบนวัสดุบรรจุภณัฑ์ 316,200.00      
3 พ.ย. 58 จากกาบกล้วยเพื่อเพิ่มมลูค่าและการใช้งานด้าน นายชูเกยีรติ อนนัต์เวทยานนท์ 60 189,420.00         

บรรจุภณัฑ์ นายธาน ี สุคนธะชาติ 20 63,240.00          
นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกลู 20 63,240.00          

59110908 8 การศึกษาอตัลักษณ์ชุมชนสู่การออกแบบนวัตกรรม 316,200.00      
3 พ.ย.58 บรรจุภณัฑ์สมนุไพรแปรรูปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว น.ส.สุรภา  วงศ์สุวรรณ 70 221,340.00         

เชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชุมชนบา้นถ้ าเสือ นายธาน ี สุคนธะชาติ 30 94,860.00          
จังหวัดเพชรบรีุ 

59110909 9 การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอขาวมา้ร้อยสี 406,600.00      
3 พ.ย.58 เพื่อพัฒนาออกแบบเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบา้น นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกลู 70 284,620.00         

แนวคิดศิลปะไทยร่วมสมยั นายธาน ี สุคนธะชาติ 10 40,660.00          
นายสันติ  กมลนรากจิ 10 40,660.00          
นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ์ 10 40,660.00          

59110910 10 การออกแบบอตัลักษณ์บนบรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ นายทินวงษ ์ รักอสิสระกลุ 100 216,800.00      
3 พ.ย.58 จากต้นตาลจังหวัดเพชรบรีุ

59110911 11 การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์โคมไฟจากกะลา 406,600.00      
4 พ.ย.58 มะพร้าว เพื่อการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแต่งบา้นสู่การ นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ์ 70 284,620.00         

สร้างอาชีพใหเ้ศรษฐกจิชุมชนอย่างยัง่ยืนกรณีศึกษา นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกลู 20 81,320.00          
กลุ่มงานกะลาเอก บา้นกระโจมทอง อ.บา้นแพ้ว นายสันติ  กมลนรากจิ 10 40,660.00          
จ.สมทุรสาคร

59110912 12 การศึกษาการเพิ่มคุณภาพภาพความแข็งแรงและทนทาน 406,600.00      
4 พ.ย.58 ในไมไ้ผ่ เพื่อการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแต่งบา้นสู่การ นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ์ 70 284,620.00         

สร้างอาชีพใหเ้ศรษฐกจิชุมชนอย่างยัง่ยืนกรณีศึกษา นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกลู 20 81,320.00          
ชุมชนบา้นถ้ าเสือ อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรีุ นายสันติ  กมลนรากจิ 10 40,660.00          
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รายจ่าย ภายนอก

59110913 13 การศึกษารูปแบบอตัลักษณ์เรือนเคร่ืองผูกไมไ้ผ่เพื่อ 542,200.00      
3 พ.ย.58 ประยุกต์ใช้ในการออกแบบบา้นพักอาศัยโฮมสเตย์ นายศรัณยู  สว่างเมฆ 70 379,540.00         

นายชูเกยีรติ อนนัต์เวทยานนท์ 30 162,660.00         
59110914 14 ออกแบบชุดวางสินค้าส าหรับผลิตภณัฑ์จากน้ าตาลโตนด 198,700.00      
4 พ.ย.58 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปน้ าตาลโตนดสมอพลือ น.ส.อทุัยวรรณ  ประสงค์เงิน 60 119,220.00         

จังหวัดเพชรบรีุ น.ส.ดรุณรัตน ์ พิกลุทอง 20 39,740.00          
น.ส.มยุรี  เรืองสมบติั 20 39,740.00          

59110915 15 การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นเิจอร์ 361,400.00      
3 พ.ย.58 จากกะลามะพร้าว นายนพดล  คล้ายวิเศษ 70 252,980.00         

นายศรัณยู  สว่างเมฆ 15 54,210.00          
นายสันติ  กมลนรากจิ 15 54,210.00          

59110916 16 การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นเิจอร์จาก 361,400.00      
3 พ.ย.58 ไมไ้ผ่ นายนพดล  คล้ายวิเศษ 70 252,980.00         

นายศรัณยู  สว่างเมฆ 15 54,210.00          
นายสันติ  กมลนรากจิ 15 54,210.00          

59110917 17 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ 316,200.00      
3 พ.ย. 58 แปรรูปจากข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร่ีสู่การส่งเสริมการเพิ่มมลูค่า น.ส.สุรภา  วงศ์สุวรรณ 70 221,340.00         

การท่องเที่ยวเชิงนเิวศนเ์ศรษฐกจิ  นายธาน ี สุคนธะชาติ 30 94,860.00          
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59110918 18 ศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบพัฒนา 325,200.00      
4 พ.ย.58 ผลิตภณัฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึกหมูบ่า้นเบญจรงค์ นางศิริพันธ์  มิง่ขวัญ 70 227,640.00         

ต าบลดอนไกดี่ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสาคร น.ส.มยุรี  เรืองสมบติั 10 32,520.00          
น.ส.ดรุณรัตน ์ พิกลุทอง 10 32,520.00          
น.ส.อทุัยวรรณ  ประสงค์เงิน 10 32,520.00          

59110919 19 โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุพื้นถิน่ เพื่อใช้ในการ 318,900.00      
3 พ.ย. 58 ออกแบบผลิตภณัฑ์ ที่ส่ือถึงความเปน็อตัลักษณ์ด้าน นายเกยีรติพงษ ์ ศรีจันทึก 70 223,230.00         

วัฒนธรรมของ ชุมชนริมแมน่้ าเจ้าพระยา ผศ.ชานนท์  ตันประวัติ 30 95,670.00          
59110920 20 การใช้ประโยชน ์อวีีเอ เหลือทิ้งในอตุสาหกรรมรองเท้า 433,700.00      
3 พ.ย. 58 เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์เชิงนเิวศเศรษฐกจิ นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกลู 60 260,220.00         

นายธาน ี สุคนธะชาติ 20 86,740.00          
นายเอกพงศ์  อนิเกือ้ 20 86,740.00          

การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์จกัสานจากเสน้ นายคมเขต เพ็ชรรัตน์
พลาสตกิ  เพ่ือสง่เสริมศักยภาพชมุชนกลุม่เรือนไทย และคณะ
จกัสานพลาสตกิ  ต่าบลศรีพราน อ่าเภอแสวงหา 
จงัหวัดอ่างทอง

59110921 21 ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ 316,200.00      
4 พ.ย. 58 จักสานพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก นางศิริพันธ์  มิง่ขวัญ 60 189,720.00         

ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อา่งทอง น.ส.อทุัยวรรณ  ประสงค์เงิน 20 63,240.00          
นายสุพจน ์ พรหมพยัคฆ์ 20 63,240.00          

59110922 22 การพัฒนาและออกแบบชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์งาน 207,700.00      
3 พ.ย. 58 หตัถกรรมจักสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสาน นายคมเขต  เพ็ชรรัตน์ 60 124,620.00         

พลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอา่งทอง น.ส.มยุรี  เรืองสมบติั 40 83,080.00          
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59110923 23 การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองเรือนจากเส้นพลาสติก 316,200.00      
4 พ.ย.58 กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต าบลศรีพราน ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ 50 158,100.00         

อ าเภอแสวงหา จังหวัดอา่งทอง  ผศ.ประชา  พิจักขณา 20 63,240.00          
ผศ.ดร.ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา* 15 47,430.00          
นายวิศิษฎ ์ เพียรการค้า* 15 47,430.00          

59110924 24 การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ของใช้ส่วนตัวจาก 316,200.00      
5 พ.ย.58 เส้นใยธรรมชาติผสม เส้นพลาสติกเหลือทิ้ง กลุ่มเรือนไทย รศ.บษุรา  สร้อยระย้า 50 158,100.00         

จักสานพลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา นายคมเขต  เพ็ชรรัตน์ 20 63,240.00          
จังหวัดอา่งทอง ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ 15 47,430.00          

ดร.กิง่กาญจน ์ พิจักขณา 15 47,430.00          
59110925 25 แนวทางการออกแบบของที่ระลึกจากเศษพลาสติกจักสาน 347,800.00      
3 พ.ย.58 กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต าบลศรีพราน น.ส.มยุรี  เรืองสมบติั 50 173,900.00         

อ าเภอแสวงหา จังหวัดอา่งทอง น.ส.ดรุณรัตน ์ พิกลุทอง 25 86,950.00          
นายเกยีรติพงษ ์ ศรีจันทึก 25 86,950.00          

59110926 26 การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น 347,800.00      
4 พ.ย.58 จากเส้นพลาสติก กลุ่ม เรือนไทยจักสานพลาสติก  ดร.กิง่กาญจน ์ พิจักขณา 60 208,680.00         

ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา  จังหวัดอา่งทอง         นายคมเขต  เพ็ชรรัตน์ 20 69,560.00          
ผศ.ชานนท์  ตันประวัติ 20 69,560.00          

59110927 27 ศึกษาผลิตภณัฑ์จากเศษผ้า เพื่อออกแบบและพัฒนา 316,200.00      
4 พ.ย.58 ผลิตภณัฑ์ กลุ่มศิลปะการต่อผ้า ต าบลท่าข้าม นางศิริพันธ์  มิง่ขวัญ 70

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม น.ส.มยุรี  เรืองสมบติั 10 31,620.00          
น.ส.ดรุณรัตน ์ พิกลุทอง 10 31,620.00          
น.ส.อทุัยวรรณ  ประสงค์เงิน 10 31,620.00          
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59110928 28 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกพืชน้ าหนกัเบาจากกาบ 325,200.00      
3 พ.ย.58 มะพร้าวเพื่อใช้กบัสวนแนวต้ัง นายนพดล  คล้ายวิเศษ 70 227,640.00         

นายศรัณยู  สว่างเมฆ 15 48,780.00          
นายสันติ  กมลนรากจิ 15 48,780.00          

59110929 29 ศึกษากระบวนการท าเคร่ืองปัน้ดินเผาโดยใช้ประโยชน์ 271,000.00      
10 พ.ย.58 จากกากกาแฟเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาสู่การออกแบบ นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกลู 60 162,600.00         

เชิงสร้างสรรค์ น.ส.ยุวดี  พรธาราพงศ์ 40 108,400.00         
59110930 30 การศึกษาเพื่อการพัฒนาบรรจุภณัฑ์ร่วมสมยั ในการเพิ่ม 316,200.00      
3 พ.ย.58 ยอดจ าหนา่ยสินค้าแกชุ่มชนจากผลผลิตคงเหลือทาง นางมทัธน ี ปราโมทย์เมอืง 70 221,340.00         

การเกษตร  กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลผลิต นายธาน ี สุคนธะชาติ 15 47,430.00          
 อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ นายชูเกยีรติ อนนัต์เวทยานนท์ 15 47,430.00          

59110931 31 การพัฒนาวัสดุจากน้ ายางพาราร่วมกบัใบยาพารา 406,600.00      
3 พ.ย.58 เพื่องานออกแบบผลิตภณัฑ์ น.ส.ธัญญธร  อนิทร์ท่าฉาง 70 284,620.00         

นายศรัณยู  สว่างเมฆ 30 121,980.00         
59110932 32 การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้นแบบ    นายกรณ์พงศ์  ทองศรี 100 361,400.00      
3 พ.ย.58 ร่วมสมยัจากอตัลักษณ์การเข้างานไมใ้นงาน

สถาปตัยกรรมไทยพื้นถิน่ริมน้ า         
59110933 33 การศึกษาอตัลักษณ์และการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ 343,300.00      
3 พ.ย.58 แบบ 2 มติิ และ 3 มติิ ผลิตภณัฑ์ยาสมนุไพร นางมทัธน ี ปราโมทย์เมอืง 80 274,640.00         

จากธรรมชาติ  กรณีศึกษาของสถาบนัการแพทย์แผนไทย นายกรณ์พงศ์  ทองศรี 20 68,660.00          
11,011,200.00   รวม 33 โครงการ
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ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
59210901 1 การศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อ นายกรณ์พงศ์  ทองศรี 100 361,600.00      
3 พ.ย.58 ตอบสนองต่อการใช้งานส าหรับเด็กพิการ กรณีศึกษา:

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานสงเคราะหเ์ด็กพิการ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ

59210902 2 การศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ นายกรณ์พงศ์  ทองศรี 100 361,600.00      
3 พ.ย.58 เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานส าหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา:

 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

723,200.00       
11,734,400.00   

รวม 2 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 35 โครงการ
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สถาบนัวิจยัและพัฒนา
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายถอดเทคโนโลยี

59151001 1 การพัฒนาแผ่นเกราะเซรามกิจากตะกรันอลูมเินยีม 250,000.00    
ดร.ประกอบ  ชาติภกุต์ 60 150,000.00       
พอ.รณภพ  จันทรนยิม* 20 50,000.00        
นายชีวณันภ ์ เกดิเพียร* 20 50,000.00        

250,000.00     
ผลผลติ : ผลงานวิจยัสร้างองค์ความรู้

59241001 1 การพัฒนารูปแบบ WiL และนโยบายการส่งเสริมและ 98,940.00   
19 เม.ย.59 พัฒนาบคุลากรด้าน STEM ที่เหมาะสม ส าหรับ ดร.สิงหแ์กว้ ปอ๊กเทิ่ง 50 49,470.00      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ประกอบ ชาติภกุต์ 10 9,894.00       
น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 10 9,894.00       
น.ส.เมทิกา พ่วงแสง 10 9,894.00       
น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนนิ 10 9,894.00       
นางถวิกา ค าใบ 10 9,894.00       

98,940.00    
98,940.00    250,000.00     

รวม 1 โครงการ

รวม 1 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 2 โครงการ
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กองนโยบายและแผน
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

59121101 1 การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ มทร.พระนคร 1,070,000.00    
ผศ.สหรัตน ์ วงษศ์รีษะ 50 535,000.00         
นายนพินธ์  กติิวนารัตน์* 10 10,700.00          
นายชาญณรงค์  นามสนทิ* 10 10,700.00          
นายชาตรี  บญุเชิดชู* 10 10,700.00          
นายสมชาย  ดอกไมเ้งิน* 10 10,700.00          
นายสุพจน ์ สิงหโ์ต* 10 10,700.00          

1,070,000.00    
ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้

59241101 1 การพฒันามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีเข้าสู่ 100,000.00   
29 ม.ีค.59 อตุสาหกรรม 4.0 น.ส.นวรัตน ์การะเกษ 50 50,000.00       

น.ส.วรุณกนัยา คุณากรวิรุฬห์ 50 50,000.00       
100,000.00    

1,070,000.00    100,000.00    

รวม 1 โครงการ

รวม 1 โครงการ
รวมทัง้สิน้ 2 โครงการ


