
โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรา้งองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

กิจกรรม: การบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเพื่อพฒันาคนในสังคม

1 การพฒันาชุดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้

โบราณสถานพื้นที่เขตดุสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์

นางสุนารี  จุลพนัธ์ รายจ่าย 240,000.00        

240,000.00       

240,000.00       

รวม 1 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรา้งความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม : การวจิัยและนวตักรรมเพื่อสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

1 การยืดอายุการเก็บรักษาขนมจีนในภาชนะบรรจุร่วมกับ

สภาพบรรยากาศดัดแปลงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ

แข่งขันสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อวสิาหกิจชุมชนในจังหวดัภาคกลาง

ตอนล่าง

ดร.ธนภพ  โสตรโยม เงินรายได้ 19,000.00         

19,000.00        

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : การพฒันาศักยภาพด้วยนวตักรรมและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

1 การพฒันาผลิตภณัฑ์กระเปา๋ด้วยส่ิงทอเส้นใยและผืนผ้าจาก

ต้นไหลตกแต่งเคลือบกันน้้าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

จังหวดับรีุรัมย์

น.ส.อัชชา  หทัยานานนท์ รายจ่าย 382,000.00        

2 การพฒันาผลิตภณัฑ์ผ้ามัดย้อมจากใบขลู่ กรณีศึกษา

วสิาหกิจชุมชนเทศบาล ต.บอ่ อ.ขลุง จ.จันทบรีุ

ผศ.อภรัิติ  โสฬศ รายจ่าย 267,400.00        

การบรูณาการองค์ความรูใ้นการพัฒนาศักยภาพ

ผลิตภณัฑ์อาหารจากสับปะรดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง

การเกษตรและความยั่งยืนเชิงพาณชิย์ระดับชุมชน

ผศ.เชาวลิต  อุปฐาก

(หวัหน้าแผนงาน)

รายจ่าย 1,107,700.00    

3 การพฒันาศักยภาพผลิตภณัฑ์เนื้อสัตวแ์ปรรูปเสริมกาก

สับปะรดที่เหลือจากการค้ันน้้า

ผศ.เจตนิพทัธ ์ บณุยสวสัด์ิ รายจ่าย 264,420.00       

4 การพฒันาศักยภาพสับปะรดตกเกรดในผลิตภณัฑ์ซอส

ส้าเร็จรูป

น.ส.เปรมระพ ีอุยมาวรีหรัิญ รายจ่าย 264,420.00       

5 การพฒันาศักยภาพสับปะรดตกเกรดในการผลิตผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูป

ผศ.เชาวลิต  อุปฐาก รายจ่าย 314,440.00       

6 การพฒันาศักยภาพสับปะรดตกเกรดในผลิตภณัฑ์น้้าพริก

ส้าเร็จรูปพร้อมบริโภค

น.ส.ลัดดาวลัย์ กล่ินมาลัย รายจ่าย 264,420.00       

รวม 1 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารจากส่วนเหลือทิ้งในการผลิต

กล้วยตากของกลุ่มวิสากิจชุมชนแม่บา้นบางตาโฉม 

จังหวัดสิงหบ์รุสีู่เชิงพาณชิย์อย่างยั่งยืน

ดร.ธนภพ  โสตรโยม

(หวัหน้าแผนงาน)

รายจ่าย 802,100.00       

7 การพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมจากหยวกกล้วยและส่วน

เหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน

แม่บา้นบางตาโฉม จังหวดัสิงหบ์รีุสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

นายนพพร  สกุลยืนยงสุข รายจ่าย 267,400.00       

8 การพฒันาผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีจากหยวกกล้วยและส่วนเหลือ

ทิ้งในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่บา้นบาง

ตาโฉม จังหวดัสิงหบ์รีุสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

ดร.ธนภพ  โสตรโยม รายจ่าย 267,400.00       

9 การพฒันาผลิตภณัฑ์เปลือกและหยวกกล้วยหยีจากส่วน

เหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน

แม่บา้นบางตาโฉม

น.ส.ดวงกมล  ต้ังสถิตพร รายจ่าย 267,300.00       

10 การพฒันาคุณภาพเส้นใยไหมด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อกลุ่ม

ธรุกิจเกษตรกรเล้ียงหนอนไหมจังหวดัสุรินทร์

น.ส.อัชชา  หทัยานานนท์ รายจ่าย 152,800.00        

การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมูลค่ามันส าปะหลังเพ่ือผลิตภณัฑ์

อาหารเชิงพาณชิย์ระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

ผศ.เชาวลิต  อุปฐาก

(หวัหน้าแผนงาน)

รายจ่าย 672,200.00       

11 การพฒันาศักยภาพมันส้าปะหลังในการผลิตผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูป

ผศ.เชาวลิต  อุปฐาก รายจ่าย 218,480.00       

12 การพฒันาศักยภาพมันส้าปะหลังในการผลิตผลิตภณัฑ์ซอส

กึ่งส้าเร็จรูป

ผศ.เชาวลิต  อุปฐาก รายจ่าย 151,240.00       

13 การพฒันาศักยภาพมันส้าปะหลังในการผลิตผลิตภณัฑ์

น้้าพริก

น.ส.เปรมระพ ีอุยมาวรีหรัิญ รายจ่าย 151,240.00       

14 การพฒันาไส้ขนมจากมันส้าปะหลังในผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ผศ.เจตนิพทัธ ์ บณุยสวสัด์ิ รายจ่าย 151,240.00       



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

การพัฒนาผลิตภณัฑ์คหกรรมศาสตรจ์ากร าข้าวและส่วน

เหลือทิ้งในการแปรรปูข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและอนุรกัษ์ศิลป

ไทย

ผศ.ดร.ชญาภทัร ์ ก่ีอารโิย

(หวัหน้าแผนงาน)

572,900.00       

15 การพฒันาผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีจากร้าข้าวและส่วนเหลือทิ้งใน

การแปรรูปข้าว

ผศ.ดร.ชญาภทัร์  กี่อาริโย รายจ่าย 154,660.00       

16 การพฒันาผลิตภณัฑ์ขนมไทยกึ่งส้าเร็จรูปจากร้าข้าวเพื่อ

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

น.ส.ดวงกมล  ต้ังสถิตพร รายจ่าย 153,580.00       

17 การพฒันาผลิตภณัฑ์ดอกไม้งานไวอ้าลัยจากแกลบ นางปยิะธดิา  สีหะวฒันกุล รายจ่าย 110,000.00       

18 การพฒันาผลิตภณัฑ์กระดาษและบรรจุภณัฑ์จากแกลบ

และส่วนเหลือทิ้งในการแปรรูปข้าวเพื่ออนุรักษศิ์ลปไทย

น.ส.ประพาฬภรณ์  ธรีมงคล รายจ่าย 154,660.00       

19 การพฒันาผลิตภณัฑ์หตัถกรรมไม้ไผ่ขดลวดลายล้านนา ด้วย

เทคนิคเดคูพาจ ชุมชนบา้นร้องดอนชัย อ้าเภอสารภ ีจังหวดั

เชียงใหม่

นายอนุสรณ์  ใจทน รายจ่าย 267,400.00        

20 การพฒันาไอศกรีมนมเสริมอกไก่ส้าหรับผู้ออกก้าลังกาย น.ส.จิราภทัร  โอทอง เงินรายได้ 45,300.00         

4,269,800.00    

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรา้งองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

กิจกรรม: การบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเพื่อพฒันาคนในสังคม

1 ภมูิปญัญาวฒันธรรมดอกไม้ในจิตรกรรมฝาผนังและการ

ถ่ายทอดสู่การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนของเยาวชนใน

กรุงเทพมหานคร

ดร.สุชีรา  ผ่องใส รายจ่าย 240,000.00        

2 การพฒันาคลังความรู้เร่ืองผ้าทอพื้นเมืองภาคเหนือของ

ประเทศไทยด้วยการใช้ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ

น.ส.ประพาฬภรณ์  ธรีมงคล รายจ่าย 384,000.00        

3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ใช้วเิคราะหโ์อกาสทาง

ธรุกิจร้านอาหาร เพื่อรองรับนักทอ่งเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา

 : เขตสาธร เขตสีลม

วา่ที่ ร.ต.เขม  อภภิทัรวโรดม เงินรายได้ 16,700.00         

640,700.00       

4,929,500.00    

รวม 20 โครงการ

รวม 3 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรา้งความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม : การวจิัยและนวตักรรมเพื่อสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

1 การสร้างส่ือเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเกาะพงัน น.ส.ดลพร  ศรีฟา้ เงินรายได้ 50,000.00         

50,000.00        

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรา้งองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

กิจกรรม: การบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเพื่อพฒันาคนในสังคม

1 การประกอบสร้างภาพตัวแทนความเปน็ชายชั้นน้าผ่าน

โฆษณาในนิตยสารจีเอ็มประเทศไทย

ดร.ชิษยรัสย์  ศิริไปล์ เงินรายได้ 50,000.00         

50,000.00        

100,000.00       

รวม 1 โครงการ

รวม 1 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

คณะบรหิารธุรกิจ

1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรา้งความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม : การวจิัยและนวตักรรมเพื่อสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

1 แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิง

เกษตรและวฒันธรรม

ดร.รัตนาวดี  ไม้สัก เงินรายได้ 35,000.00         

2 สภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัด้านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจ้าหน่ายผลิตภณัฑ์วสิาหกิจชุมชน 

จังหวดันนทบรีุ

ดร.อารีย์  มยังพงษ์ เงินรายได้ 50,000.00         

3 ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑ์วสิาหกิจชุมชนบา้น

สามเรือน จ.เพชรบรีุ

ผศ.ศิริรัตน์  ช้านาญรบ เงินรายได้ 40,000.00         

4 รูปแบบการจัดการต้นทนุทรัพยากรมนุษย์ของธรุกิจการ

ทอ่งเที่ยวในวสิาหกิจชุมชนภาคกลางตอนล่าง

ผศ.อมรศิริ  ดิสสร เงินรายได้ 60,000.00         

185,000.00       

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : การพฒันาศักยภาพด้วยนวตักรรมและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

1 การเพิ่มขีดความสามารถ การจัดการการตลาดดิจิทลั การ

ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมอย่างยั่งยืน กลุ่มชุมชนพื้นที่เขตภาค

ตะวนัตก:จังหวดัเพชรบรีุ ราชบรีุ สมุทรสาคร สมุทรปราการ

ดร.ณฐาพชัร์  วรพงศ์พชัร์ รายจ่าย 458,300.00        

2  การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารจัดการ การจัดเก็บ

เมล็ดพนัธุข์้าวไร่และการจัดพื้นที่โดยใช้แผนที่ชุมชนเพื่อให้

เกิดความมั่นคงอาหารในชุมชนบา้นยางเปา(อมก๋อย)

ดร.ณฐาพชัร์  วรพงศ์พชัร์ รายจ่าย 458,300.00        

แบบจ าลองทางคณติศาสตร ์เพ่ือการลงทนุด้านการ

เพาะปลูกของจังหวัดสุพรรณบรุ ีภายใต้โมเดลประเทศไทย

 4.0

นายเกียรติศักดิ์  ลาภพาณิชยกุล

(หัวหน้าแผนงาน)
รายจ่าย 794,500.00       

3 การศึกษาศักยภาพของพื้นที่จังหวดัสุพรรณบรีุ เพื่อการ

ลงทนุด้านการเพาะปลูก

ผศ.บญุธรรม  พรเจริญ รายจ่าย 412,500.00       

4 แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อค้านวณต้นทนุการผลิต 

และการพยากรณ์พชืที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ตาม

ศักยภาพของพื้นที่จังหวดัสุพรรณบรีุ

นายเกียรติศักด์ิ  ลาภพาณิชยกุล รายจ่าย 382,000.00       

5 การบริหารงบประมาณที่ดีกับผลการด้าเนินงานของธรุกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร

ผศ.ล้าใย  มากเจริญ เงินรายได้ 30,000.00         

รวม 4 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

6 ความรู้ทางการเงินต่อการยอมรับความเส่ียง : ความรู้ทาง

การเงินและระดับการยอมรับความเส่ียง

นายชินพรรธน์  สิทธกิรชยาพงษ์ เงินรายได้ 20,000.00         

7 ปจัจัยส่วนบคุคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกบา้นพกัคนชราของผู้สูงอายุ

ผศ.ไพโรจน์  ทพิมาตร์ เงินรายได้ 30,000.00         

8 การศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งการด้าเนินชีวติกับรูปแบบ

การตลาดกิจกรรมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

ดร.ณัฐชา  ธา้รงโชติ เงินรายได้ 30,000.00         

9 ศักยภาพทางนวตักรรมที่ส่งผลต่อการพฒันารูปแบบของ

ส้านักงานบญัชีที่เปน็ตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร

ดร.ศิริรัตน์  พว่งแสงสุข เงินรายได้ 30,000.00         

1,851,100.00    

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรา้งองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

กิจกรรม: การบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเพื่อพฒันาคนในสังคม

การพัฒนาสมรรถนะการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารแบบบรูณาการผ่านการฝึกปฏบิตัิจรงิ : 

กรณศึีกษา คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในกลุ่ม

รตันโกสินทร์

ดร.ขวัญฤทยั  บญุยะเสนา

(หวัหน้าแผนงาน)

รายจ่าย 1,400,000.00    

1 การพฒันาสมรรถนะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารแบบบรูณาการผ่านการฝึกปฏบิติัจริง: 

กรณีศึกษา คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยในกลุ่ม

รัตนโกสินทร์

น.ส.บญุญิสา  พว่งเสมา รายจ่าย 440,000.00       

2 การพฒันาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารแบบ

บรูณาการผ่านการฝึกปฏบิติัจริงของนักศึกษาโปรแกรม

ภาษาไทย : กรณีศึกษา คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยใน

กลุ่มรัตนโกสินทร์

ดร.ขวญัฤทยั  บญุยะเสนา รายจ่าย 480,000.00       

3 การพฒันาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารแบบ

บรูณาการผ่านการฝึกปฏบิติัจริงของนักศึกษาโปรแกรม

ภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษา คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัย

ในกลุ่มรัตนโกสินทร์

นายธนภณ  รัชตกุลพฒัน์ รายจ่าย 480,000.00       

4 โครงสร้างต้นทนุของธรุกิจโฮมสเตย์ตามแนวศาสตร์พระราชา

 จังหวดัสมุทรสงคราม

ดร.ธนธสั  ทพัมงคล เงินรายได้ 40,000.00         

5 ความรู้และการตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือ

อุทกภยัของประชาชนจังหวดัเพชรบรีุ

ดร.ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี เงินรายได้ 50,000.00         

รวม 9 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

6 มุมมองของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทยที่มีต่อการ

จัดท้ากระดาษท้าการอิเล็กทรอนิกส์เมื่อระบบเศรษฐกิจ

ขับเคล่ือนเข้าสู่โลกแหง่ดิจิทลั

นายนิพล  แก่นโกมล เงินรายได้ 40,000.00         

7 การพฒันารูปแบบส้านักงานบริการด้านวชิาชีพบญัชีในไทย

ด้วยแนวคิดทนุปญัญาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 

กรณีศึกษาส้านักงานบญัชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

นางสมศรี  เวิน่ทอง เงินรายได้ 30,000.00         

8 ผลกระทบของการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานควบคุม

คุณภาพฉบบัที่ 1 (TSQC1) ที่มีต่อคุณภาพการสอบบญัชี 

ของส้านักงานสอบบญัชีระหวา่งประเทศ (Big 4) และใน

ประเทศ (Non - Big 4) ในมุมมองผู้สอบบญัชีรับอนุญาตที่

ได้รับความเหน็ชอบจากส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในประเทศไทย

ผศ.ดร.วนัสิริ  ประเสริฐทรัพย์ เงินรายได้ 40,000.00         

9 ประสิทธภิาพระบบสารสนเทศทางการบญัชีในยุคไทยแลนด์

 4.0 ที่มีต่อคุณภาพรายงานการเงินอย่างยั่งยืน

ดร.ศรีสุดา  อินทมาศ เงินรายได้ 40,000.00         

10 ศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งภาวะผู้น้าการเปล่ียนแปลง การ

ปรับตัวของผู้ตามและผลการด้าเนินงานของผู้ตาม ในยุคไทย

แลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

นางอนงค์  ไต่วลัย์ เงินรายได้ 25,000.00         

11 อุปกรณ์ปอ้งกันการโจรกรรมรถยนต์ด้วยการแจ้งเตือนผ่าน

คล่ืนวทิยุ

นายเกียรติศักด์ิ  ลาภพาณิชยกุล

น.ส.มณีภรณ์  ภริูพฒัน์

เงินรายได้ 40,000.00         

1,705,000.00    

3,741,100.00    รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ

รวม 11 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : การพฒันาศักยภาพด้วยนวตักรรมและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

1 ศักยภาพของมะดูกพชืสมุนไพรพื้นบา้นของไทยในการรักษา

โรคเพื่อพฒันาองค์ความรู้ของภมูิปญัญาทอ้งถิ่นไปสู่การใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม รายจ่าย 305,500.00        

2 การศึกษาประสิทธภิาพการบ้าบดัสารพทาเลทในน้้าด้วยเยื่อ

กรองระดับไมโครฟลิเตรชั่น

ดร.วรินธร  บญุยะโรจน์ เงินรายได้ 25,000.00         

3 การเพิ่มมูลค่าของเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง เพื่อก้าจัดสารพษิใน

น้้า

ดร.สิริรัตน์  พานิช เงินรายได้ 25,000.00         

4 การผลิตเอทานอลจากเปลือกแตงโมโดยกระบวนการหมัก ผศ.สังเวย  เสวกวหิารี เงินรายได้ 20,000.00         

375,500.00       

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรา้งองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

กิจกรรม: การบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเพื่อพฒันาคนในสังคม

1 ปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท้าวจิัยของบคุลากรสายวชิาการ

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

ดร.ชาญวทิย์  ปราบพยัคฆ์ เงินรายได้ 17,500.00         

2 ปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพการปฏบิติังานของ

บคุลากร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.คณาวฒิุ  อินทร์แก้ว เงินรายได้ 17,500.00         

3 โทโพโลยี โครงสร้างพชีคณิต CI-algebras ดร.ชาญวทิย์  ปราบพยัคฆ์ เงินรายได้ 12,500.00         

4 การเรียนรู้เพื่อที่จะคิดอย่างคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 : 

พฒันาการแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

ดร.ณิศรา  สุทธสัิงข์ เงินรายได้ 17,500.00         

5 การสร้างเง่ือนไขเร่ิมต้นในการพยากรณ์อากาศ ดร.สุนิสา  สายอุปราช เงินรายได้ 12,500.00         

รวม 4 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

6 ศักยภาพและการประยุกต์ใช้งานเคร่ืองมือวดัการแทรก

สอดพลาสโมนิก

ดร.ชัชวาล  ศรีภกัดี เงินรายได้ 17,500.00         

7 การประเมินประสิทธภิาพการใช้ส่ือออนไลน์ในการเรียนเรข

ภาพคอมพวิเตอร์ส้าหรับนักศึกษา คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่าน

ระบบเครือข่าย

นางนิภาพร  ปญัญา เงินรายได้ 17,500.00         

112,500.00       

488,000.00       

รวม 7 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรา้งองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

กิจกรรม: การบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเพื่อพฒันาคนในสังคม

1 การวเิคราะหค่์าสนามไฟฟา้จากกรณีผลกระทบจากแรงดัน

เหนี่ยวน้าภายใต้สายส่งแรงดันสูงขนาดพกิัด 230 kV

ผศ.ดร.ศุภวฒิุ  เนตรโพธิแ์ก้ว เงินรายได้ 50,000.00         

2 การออกแบบกราวด์กริดของสถานีจ้าหน่ายไฟฟา้ย่อยโดยมี

สองสถานีในบริเวณเดียวกัน

รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ เงินรายได้ 50,000.00         

3 เคร่ืองก้าเนิดไฟฟา้ 5 เฟสแบบเส้นแรงแม่เหล็กไหลตามแนว

แกนเพลาขนาด 1 กิโลวตัต์ ประยุกต์ใช้กับพลังงานลมผลิต

ไฟฟา้

ผศ.พนูศรี  วรรณการ เงินรายได้ 50,000.00         

4 การจ่ายโหลดอย่างเหมาะสมในระบบไฟฟา้ก้าลัง ผศ.อรุณ  ชลังสุทธิ์ เงินรายได้ 50,000.00         

5 แบบจ้าลองของเกณฑ์การหยุดท้างานของฟซัซ่ีดิฟเฟอเรน

เชียลอิโวลลูชันแบบหลายวตัถุประสงค์ โดยการปอ้นกลับ

เมตริกสมรรถนะ

นางฉัตรแก้ว  จริยตันติเวทย์ เงินรายได้ 50,000.00         

6 การควบคุมแรงดันและก้าลังไฟฟา้ส้าหรับเคร่ืองก้าเนิดไฟฟา้

สามเฟส

ผศ.ดร.มนัส  บญุเทยีรทอง เงินรายได้ 50,000.00         

7 การพฒันารถประหยัดเชื้อเพลิงโดยการปรับความดันการฉีด

เชื้อเพลิงด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ผศ.ดร.ปฏภิาณ  ถิ่นพระบาท เงินรายได้ 50,000.00         

350,000.00       

350,000.00       

รวม 7 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

คณะศิลปศาสตร์

1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรา้งความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม : การวจิัยและนวตักรรมเพื่อสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

1 ศักยภาพทางการทอ่งเที่ยวโดยมอเตอร์ไซค์ของจังหวดั

กาญจนบรีุ

นายชัยวฒิุ  ชัยฤกษ์ เงินรายได้ 30,000.00         

2 แนวทางการพฒันาอาชีพใหก้ับประชาชนในชุมชนต้าบลบาง

สระเก้า อ้าเภอแหลมสิงห ์จังหวดัจันทบรีุเพื่อเพิ่มรายได้ที่

ยั่งยืน

นายกิจทวสิีน  วชิัยดิษฐ เงินรายได้ 30,000.00         

60,000.00        

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : การพฒันาศักยภาพด้วยนวตักรรมและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

1 การจัดการความรู้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์

ชุมชนสู่ความยั่งยืน

ผศ.ทรงสิริ  วชิิรานนท์ รายจ่าย 191,000.00        

 การสรา้งเว็บไซต์และพัฒนาหลักสูตรการทอผืนผ้า การ

แปรรปูผลิตภณัฑ์และการออกแบบแบรนด์สินค้าจากเส้น

ใยกกสู่เชิงพาณชิย์ เพ่ือสรา้งอาชีพแลรายได้อย่างยั่งยืน

แก่ชุมชนจังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบรุี

ผศ.ดร.เกษสุนีย์  บ ารงุจิตต์

(หวัหน้าแผนงาน)

รายจ่าย 1,375,000.00    

2 การสร้างเวบ็ไซต์และพฒันาหลักสูตรการทอผืนผ้าจากเส้น

ใยกก การแปรรูปผลิตภณัฑ์สู่เชิงพาณิชย์ โดยมีส่วนร่วม

ของชุมชนจังหวดันครนายกและจังหวดัจันทบรีุ

ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ้ารุงจิตต์ รายจ่าย 458,400.00       

3 การทอผืนผ้าและการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเส้นใยกกเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มโดยมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวดันครนายก

และจังหวดัจันทบรีุ

นายกิจทวสิีน วชิัยดิษฐ์ รายจ่าย 458,300.00       

4 การสร้างเวบ็ไซต์และออกแบบแบรนด์สินค้าของผลิตภณัฑ์

จากเส้นใยกกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวดั

นครนายกและชุมชนจังหวดัจันทบรีุ

นายกิจทวสิีน วชิัยดิษฐ์ รายจ่าย 458,300.00       

1,566,000.00    

รวม 2 โครงการ

รวม 4 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรา้งองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

กิจกรรม: การบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเพื่อพฒันาคนในสังคม

1 การจัดการศึกษาพหวุฒันธรรมในประเทศไทยหลังเปดิ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดร.นันทภา  ปญัญารัตน์ รายจ่าย 288,000.00        

2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาคุณภาพ

ชีวติของผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเปน็ฐาน

ผศ.ดร.ภคพนธ ์ ศาลาทอง

นางระววิรรณ  ธรณี

เงินรายได้ 40,000.00         

3 การจัดการความรู้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นการแปรรูปผลิตภณัฑ์

สมุนไพรน้้ามันมะรุมของกลุ่มสมุนไพรเขตบางบอน ตาม

แนวทางพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพยีงสู่ตลาดประชารัฐ

ผศ.ดร.ณรงค์  โพธิพ์ฤกษานันท์ เงินรายได้ 35,000.00         

4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเวบ็ไซต์ นวตักรรม ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์สู่ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวดัชายแดน

ภาคตะวนัออกเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนไทย

ผศ.ดร.เกษสุนีย์  บ้ารุงจิตต์ เงินรายได้ 35,000.00         

5 ความต้องการเปดิหลักสูตรปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.นนทณ์พร  กิติศรีปญัญา เงินรายได้ 35,000.00         

6 ทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ทรงสิริ  วชิิรานนท์ เงินรายได้ 32,000.00         

7 ผลของการฝึกลีลาศที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

น.ส.ฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ อยุธยา เงินรายได้ 30,000.00         

8 ความต้องการเปดิหลักสูตรปริญญาโท สาขารัฐประศาสน

ศาสตร์มหาบณัฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ดร.ณรงค์  โพธิพ์ฤกษานันท์ เงินรายได้ 30,000.00         

525,000.00       

2,151,000.00    

รวม 8 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรา้งความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม : การวจิัยและนวตักรรมเพื่อสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

1 การพฒันารูปแบบเคร่ืองนุ่งหม่ จากผ้าทอพื้นเมือง จังหวดั

พษิณุโลก

น.ส.ไอรลดา  สุดสังข์ 40,000.00         

2 การพฒันานวตักรรมรูปแบบกระเปา๋สุภาพบรุุษจากผ้าทอ 

กะเหร่ียง จ.ล้าพนู

นายศรัณย์  จันทร์แก้ว 40,000.00         

80,000.00        

80,000.00        

รวม 2 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : การพฒันาศักยภาพด้วยนวตักรรมและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

1 การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์หตักรรมชุมชนเตยปาหนันจาก

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น บา้นร่าหมาด ต้าบลเกาะกลาง อ้าเภอ

เกาะลันตา จังหวดักระบี่

น.ส.อุทยัวรรณ  ประสงค์เงิน รายจ่าย 229,200.00        

2 การศึกษาการเพิ่มคุณภาพภาพวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบา้นสู่การสร้างอาชีพให้

เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

นายพรัีฐ  ลิมปาภรณ์ รายจ่าย 240,900.00        

3  การศึกษาและพฒันาบธูจ้าหน่ายสินค้าโอทอปเคล่ือนที่แบบ

ถอดประกอบสะทอ้นอัตลักษณ์ศิลปะล้านนาจากวสัดุ

ธรรมชาติในทอ้งถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้ับ

ผลิตภณัฑ์ในชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์ภฟูา้พฒันา จังหวดัน่าน

นายศรัณยู  สวา่งเมฆ รายจ่าย 458,300.00        

4 การศึกษาเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมทอ้งถิ่นของชุมชนริมน้้า

จันทบรูสู่การสร้างสรรค์เรขศิลปบ์นบรรจุภณัฑ์ส้าหรับ

ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกเชิงการทอ่งเที่ยว จังหวดัจันทบรีุ

นายธานี  สุคนธะชาติ รายจ่าย 343,800.00        

5 การออกแบบนวตักรรมผลิตภณัฑ์ส้าหรับผู้สูงอายุจากภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นไม้ตาลโตนด

ผศ.ยุวดี  พรธาราพงศ์ รายจ่าย 420,200.00        

6  โครงการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชุดเฟอร์นิเจอร์จาก

ผ้าด้นมือเพื่อยกระดับงานท้ามือที่เปน็เอกลักษณ์ทอ้งถิ่นสู่

ระดับสากล ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นธรรมเมือง ต้าบลช่อ

แฮ อ้าเภอเมือง จังหวดัแพร่

ดร.กิ่งกาญจน์  พจิักขณา รายจ่าย 420,200.00        

7 ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ์ จากวสัดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร กลุ่มแม่บา้นทอผ้าด้วยมือชุมชนเปรมฤทยั 

จังหวดักรุงเทพมหานคร

น.ส.อุทยัวรรณ  ประสงค์เงิน รายจ่าย 336,100.00        



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

8 สัญญะวทิยาในงานหตัถกรรมไทพวน สู่กระบวนการ

ออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์

ชุมชนแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภณัฑ์

ชุมชนชาวไทพวน จังหวดันครนายก

นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์ รายจ่าย 382,000.00        

9 ปจัจัยที่มีผลต่อการพฒันาแผ่นกรุผนังเพื่อลดภาระการใช้

พลังงานของเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารเพื่อต่อยอดเชิง

พาณิชย์

นายศรัณยู  สวา่งเมฆ เงินรายได้ 65,000.00         

10 การศึกษาและพฒันา เพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเหด็ 

ส้าหรับติดต้ังภายในโรงเรียนวฒันธรรมชนเผ่าเด็กก้าพร้า

(หลัก 67)

น.ส.ปริณัน  บานชื่น เงินรายได้ 95,000.00         

2,990,700.00    

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรา้งองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

กิจกรรม: การบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเพื่อพฒันาคนในสังคม

1 การสร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิง

วฒันธรรม ประเพณี “ก้าฟา้” สืบสานวฒันธรรมไทยพวน 

จังหวดัลพบรีุ

นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง รายจ่าย 400,000.00        

400,000.00       

3,390,700.00    

รวม 10 โครงการ

รวม 1 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ



โครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
ประเภท

งบประมาณ
 จ านวน (บาท)

สถาบนัวิจัยและพัฒนา

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : การพฒันาศักยภาพด้วยนวตักรรมและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

1 แนวทางส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อความมั่นคงทาง

อาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : ข้าวสังข์หยด 

จังหวดัพทัลุง

น.ส.เมทกิา  พว่งแสง รายจ่าย 198,600.00        

2 การเรียนรู้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นสมุนไพรแปรรูปของกลุ่ม

แม่บา้นดงพกิุลจังหวดัอ่างทองเพื่อพฒันาศักยภาพชุมชน

และสมาชิกชุมชน

น.ส.เจนจิรา  บ.ป. สูงเนิน รายจ่าย 305,500.00        

504,100.00       

3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรา้งองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

กิจกรรม: การบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเพื่อพฒันาคนในสังคม

1 ปจัจัยที่มีผลต่อการท้างานวจิัยของอาจารย์มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

น.ส.วสุิตา  วรรณหว้ย เงินรายได้ 25,000.00         

2 การพฒันาระบบลงทะเบยีนฝึกอบรมออนไลน์ ส้าหรับ

สถาบนัวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

น.ส.เมทกิา  พว่งแสง เงินรายได้ 25,000.00         

50,000.00        

554,100.00       

รวม 2 โครงการ

รวม 2 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ


