
1/46 ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยพื้นฐาน

60140101 1 การพัฒนารูปแบบการใหบริการแกนักศึกษาของเจาหนาที่ 40,000.00    

17 ก.พ.60 ทะเบียนในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นางวัชรี  สุวรรณแข 60 24,000.00      

พระนคร นางจันทนา  โชติกรณ 40 16,000.00      

60140102 2 ความตองการของนักศึกษาที่มีตอสื่อการเรียนรูในการศึกษา 50,000.00    

17 ก.พ.60 ยุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ดร.รุงอรุณ  พรเจริญ 60 30,000.00      

น.ส.อัมภาภรณ  พีรวณิชกุล 40 20,000.00      

90,000.00     

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

60210101 1 การพัฒนาแผนใยไมอัดซีเมนตที่มีความแข็งแรงและเปน 500,000.00     

29 พ.ย.59 ฉนวนปองกันความรอนสูงจากเสนใยกากมะพราวและ ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 70 350,000.00       

ตนขาวโพด (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 58 - ก.ย. 60) นายนิลมิต  นิลาศ 30 150,000.00       

60210102 2 การพัฒนาชุดการเรียนปฏิบัติสําเร็จรูปสําหรับการเรียนการ ผศ.ดร.รุงอรุณ  พรเจริญ 100 175,000.00     

29 พ.ย.59 สอนทางดานวิศวกรรมโทรคมนาคมตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

675,000.00       

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

รวม 2 โครงการ

รวม 2 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

การวิจัยเพื่อสรางคองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา

60310101 1 อาคารสําเร็จรูปครึ่งทรงกลมจากโครงสรางเหล็กแบบถอด 500,000.00     

29 พ.ย.59 ประกอบงาย (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 58 - ก.ย. 60) ผศ.ดร.ปราโมทย  วีรานุกูล 70 350,000.00       

วาที่ รอ.กิตติพงษ  สุวีโร* 30 150,000.00       

60310102 2 การพัฒนาคุณสมบัติดานฉนวนปองกันความรอนของ 500,000.00     

29 พ.ย.59 กระเบื้องหลังคาคอนกรีตโดยใชน้ํายางพารา นายกิตติพันธ  บุญโตสิตระกูล 90 450,000.00       

วาที่ รอ.กิตติพงษ  สุวีโร* 10 50,000.00         

60310103 3 การใชประโยชนกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเปนมวล 500,000.00     

29 พ.ย.59 รวมละเอียดสําหรับกอสรางอาคารประหยัดพลังงานแบบ ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 70 350,000.00       

สําเร็จรูป (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61) นายนิลมิต  นิลาศ 30 150,000.00       

60310104 4 การใชประโยชนเศษหินบะซอลตเนื้อโพรงขายเปนมวลรวม 500,000.00     

29 พ.ย.59 ในแผนซีเมนตบอรดสําหรับผนังอาคารถอดประกอบ ผศ.ดร.ปราโมทย  วีรานุกูล 90 450,000.00       

(ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61) วาที่ รอ.กิตติพงษ  สุวีโร* 10 50,000.00         

60310105 5 การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางพรอมรีดลาย 500,000.00     

29 พ.ย.59 (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61) ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ 70 350,000.00       

นายนิลมิต  นิลาศ 30 150,000.00       

60310106 6 การใชประโยชนจากเสนใยผักตบชวาในผลิตภัณฑแผนใย 500,000.00     

29 พ.ย.59 อัดซีเมนตภายนอกอาคารสําหรับวิสาหกิจชุมชน นายตฤณ  ดิษฐลําภู 90 450,000.00       

(ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61) วาที่ รอ.กิตติพงษ  สุวีโร* 10 50,000.00         
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60310107 7 ผลิตภัณฑแผนฝาเพดานผสมขุยมะพราวที่มีสมบัติตานทาน 500,000.00     

29 พ.ย.59 การดูดซึมน้ําและเปนฉนวนปองกันความรอนสําหรับชุมชน ผศ.ดร.ปราโมทย  วีรานุกูล 90 450,000.00       

ทองถิ่น (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61) วาที่ รอ.กิตติพงษ  สุวีโร* 10 50,000.00         

60310108 8 แผนมุงหลังคาจากวัสดุรีไซเคิล 400,000.00     

30 พ.ย.59 นายชัยศร  โลกิตสถาพร 50 200,000.00       

ผศ.รําพึง  เจริญยศ* 40 160,000.00       

ผศ.จักรินทร  นวมทิม* 10 40,000.00         

60330109 9 การพัฒนาโปรแกรมจําลองคาพารามิเตอรสายสงความถี่สูง 30,000.00    

19 ธ.ค.59 โดยใช Matla/Simulink นายพิสิฐ  สอนละ 60 18,000.00     

ผศ.ดร.รุงอรุณ  พรเจริญ 10 3,000.00       

นายอนุชา  ไชยชาญ 10 3,000.00       

น.ส.ภาวนา  ชูศิริ 10 3,000.00       

น.ส.วรรณภา  มโนสืบ 10 3,000.00       

60330110 10 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดทฝกอบรมตามสมรรถนะ นายภควัต  เกอะประสิทธิ์ 100 30,000.00    

 30 พ.ย.59 อาชีพชางบริการยานยนต

60330111 11 การพัฒนาแบบจําลองความรูดานเทคโนโลยีผนวกวิธีการ

29 พ.ย.59 สอนและเนื้อหา (TPCK) ในการประเมินศักยภาพความ 30,000.00    

พรอมของนักศึกษาฝกสอนสายชางอุตสาหกรรม น.ส.วรดานันท  เหมนิธิ 60

นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 40
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60330112 12 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเพื่อพัฒนาทักษะ 30,000.00    

 30 พ.ย.59 การเรียนรูวิชากลศาสตรของไหล นายอดิศร  จรัลวรกูลวงศ 40 12,000.00     

นายชัยศร  โลกิตสถาพร 30 9,000.00       

ผศ.อํานาจ  เจนจิตศิริ 30 9,000.00       

3,900,000.00    120,000.00   

4,575,000.00    120,000.00   90,000.00     

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยพื้นฐาน

การพัฒนาศักยภาพแปงฟลาวเปลือกทุเรียนเพื่อ

ผลิตภัณฑอาหารเชิงพาณิชยระดับชุมชนอยางยั่งยืน

(ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61)

นายเชาวลิต  อุปฐาก 

60110201 1 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑขนมไทยดวยแปงเปลือก 590,000.00     

 1 ธ.ค.59 ทุเรียน นายเชาวลิต  อุปฐาก 70 413,000.00       

ดร.วไลภรณ  สุทธา 30 177,000.00       

60110202 2 การพัฒนาแปงเปลือกทุเรียนสําหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 300,000.00     

 1 ธ.ค.59 ธัญพืช น.ส.ฐิติพร  เพ็งวัน 50 150,000.00       

น.ส.เปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ 50 150,000.00       

60110203 3 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑเคกดวยแปงเปลือกทุเรียน 350,000.00     

 1 ธ.ค.59 วาที่รอยตรีจักราวุธ  ภูเสม 50 175,000.00       

นายเจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์ 50 175,000.00       

รวม 12 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60110204 4 การพัฒนาศักยภาพแปงเปลือกทุเรียน 300,000.00     

 1 ธ.ค.59 นายเจตนิพัทธ  บุณยสวัสดิ์ 50 150,000.00       

วาที่รอยตรีจักราวุธ  ภูเสม 50 150,000.00       

60130205 5 คุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ : 17,500.00    

 1 ธ.ค.59 กรณีศึกษาโรงเรียนสอนตัดเสื้อไพลิน น.ส.เกศทิพย กรี่เงิน 40 7,000.00       

ผศ.ศิราภรณ ชวเลขยางกูร 20 3,500.00       

น.ส.อัจฉราวรรณ ณ สงขลา 20 3,500.00       

น.ส.พจนา นาควัชระ 20 3,500.00       

60130206 6 การศึกษาและรวบรวมฐานความรูเรื่องผาพิเศษสําหรับ 22,500.00    

 1 ธ.ค.59 เครื่องแต งกาย น.ส.มัลลิกา จงจิตต 50 11,250.00     

น.ส.กฤตพร ชูเสง 30 6,750.00       

นางนวลแข ปาลิวนิช 20 4,500.00       

60130207 7 ความพึงพอใจและความคาดหวังดานการบริการวิชาการ 10,000.00    

 1 ธ.ค.59 ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี น.ส.รติมากานต  หวยหงษทอง 60 6,000.00       

ราชมงคลพระนคร น.ส.ทิพวรรณ  คุมมินทร 40 4,000.00       

1,540,000.00    50,000.00    

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

60210201 1 การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาที่ระลึกจากผาดวยเทคโนโลยี 350,000.00     

 1 ธ.ค.59 ตกแตงกลิ่นสําหรับกลุมอาชีพสหกรณศิลปะประดิษฐ น.ส.รุงฤทัย  รําพึงจิต 50 175,000.00       

จังหวัดนนทบุรี ผศ.อภิรัติ  โสฬศ 25 87,500.00         

น.ส.นิอร  ดาวเจริญพร 25 87,500.00         

รวม 7 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60230202 2 การพัฒนาผลิตภัณฑหมูยอเห็ด (ทดแทนไขมันสัตว) 22,500.00    

 1 ธ.ค.59 ทอดกรอบ น.ส.ดวงกมล  ตั้งสถิตพร 50 11,250.00     

รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส 10 2,250.00       

ดร.นอมจิตต  สุธีบุตร 20 4,500.00       

น.ส.ชมพูนุช  เผื่อนพิภพ 20 4,500.00       

60230203 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคหกรรม 25,000.00    

 1 ธ.ค.59 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร น.ส.ศันสนีย  ทิมทอง  35 8,750.00       

ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ 35 8,750.00       

นายปรัชญา แพมงคล  30 7,500.00       

60230204 4 การออกแบบผลิตภัณฑสบูแกะสลัก 13,500.00    

 1 ธ.ค.59 น.ส.สุกัญญา จันทกุล 30 4,050.00       

นายศักรินทร หงสรัตนาวรกิจ 15 2,025.00       

น.ส.สมปรารถนา สุขสละ 15 2,025.00       

ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน 10 1,350.00       

ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ 10 1,350.00       

นายสุริยา  เทพิน 10 1,350.00       

ผศ.พเยาว  ดีใจ 10 1,350.00       
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60230205 5 ความตองการการฝกอบรมงานศิลปะประดิษฐเพื่อสราง 13,000.00    

 1 ธ.ค.59 อาชีพของกลุมอาชีพสหกรณศิลปะประดิษฐ ผศ.อภิรัติ โสฬศ 30 3,900.00       

จังหวัดนนทบุรี น.ส.นิอร ดาวเจริญพร 20 2,600.00       

น.ส.รุงฤทัย ราพึงจิต 20 2,600.00       

ผศ.มานิตย แกววงษศิริ 20 2,600.00       

รศ.สมทรง สีตลายัน 10 1,300.00       

350,000.00      74,000.00    

การวิจัยเพื่อสรางคองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา

60310201 1 ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปจากมะมวงหาวมะนาวโห : 160,000.00     

 1 ธ.ค.59 ชุมชนตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด นายปรัชญา  แพมงคล 50 80,000.00         

สมุทรสงคราม (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 58 - ก.ย. 60) น.ส.บุษยมาลี  ถนนทิพย 25 40,000.00         

น.ส.ศศิธร  ปอมเชียงพิณ 25 40,000.00         

60310202 2 การพัฒนาจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเพื่อการใชงานสําหรับ 300,000.00     

 1 ธ.ค.59 คนพิการขา ผศ.ศรัทธา  แขงเพ็ญแข 60 180,000.00       

ผศ.จุฑาทิพ  รัตนะนราพันธ 20 60,000.00         

ผศ.ลักขณา  จาตกานนท 20 60,000.00         

60310203 3 ผลิตภัณฑงานประดิษฐถานดูดกลิ่น จากภูมิปญญาการเผา 300,000.00     

 1 ธ.ค.59 ถานไมโกงกาง :กลุมเปลือกไมบานเขายี่สาร ตําบล นางปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล 50 150,000.00       

เขายี่สาร  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายอนุสรณ  ใจทน 20 60,000.00         

นายกิติ  ยอดออน 20 60,000.00         

น.ส.อัมพวัน  ยันเสน 10 30,000.00         

รวม 5 โครงการ



8/46 ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60310204 4 การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากน้ําตาลโตนดเพื่อสงเสริม 300,000.00     

 1 ธ.ค.59 รายไดเกษตรกรในเชิงพาณิชย : กลุมโหนดทิ้ง น.ส.บุษยมาลี  ถนนทิพย 50 150,000.00       

อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายปรัชญา  แพมงคล 25 75,000.00         

น.ส.ศศิธร  ปอมเชียงพิณ 25 75,000.00         

การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากขาวและสวน

เหลือทิ้งเชิงพาณิชย (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61)

นางเกศรินทร  เพ็ชรรัตน 

60310205 5 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากขาวหักและสวนเหลือทิ้ง 300,000.00     

 1 ธ.ค.59 จากขาวสําหรับผูบริโภคกลุมวัยรุน น.ส.ดวงกมล  ตั้งสถิตพร 50 150,000.00       

นางเกศรินทร  เพ็ชรรัตน 25 75,000.00         

น.ส.ดวงรัตน  แซตั้ง 25 75,000.00         

60310206 6 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับเด็กจากปลายขาวเพื่อ 350,000.00     

 1 ธ.ค.59 ผูแพแปงสาลี นางเกศรินทร  เพ็ชรรัตน 50 175,000.00       

ดร.นอมจิตต  สุธีบุตร 25 87,500.00         

น.ส.ดวงรัตน  แซตั้ง 25 87,500.00         

60310207 7 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากปลายขาวไรสเบอรรี่เพื่อ 300,000.00     

 1 ธ.ค.59 ผูสูงอายุสูเชิงพาณิชย ดร.ธนภพ  โสตรโยม 50 150,000.00       

ผศ.ดร.ชญาภัทร  กี่อาริโย 25 75,000.00         

นายนพพร  สกุลยืนยงสุข 25 75,000.00         
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60310208 8 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเก็บความเย็น 350,000.00     

 1 ธ.ค.59 จากแกลบและสวนเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปขาว นายคมเขต  เพ็ชรรัตน (สถอ.) 50 175,000.00       

ไรทเบอรี่ และขาวสีนิล นายทรงกลด  จารุสมบัติ* 30 105,000.00       

นางเกศรินทร เพ็ชรรัตน 20 70,000.00         

60310209 9 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากขาวไรซเบอรรี่หักสู 300,000.00     

 1 ธ.ค.59 เชิงพาณิชย นายนพพร  สกุลยืนยงสุข 50 150,000.00       

ดร.ธนภพ  โสตรโยม 25 75,000.00         

น.ส.สุมภา  เทิดขวัญชัย 25 75,000.00         

60330210 10 การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่องความรู 30,000.00    

 1 ธ.ค.59 พื้นฐานในการประกอบอาหาร สําหรับนักศึกษาคณะ ดร.วไลภรณ  สุทธา 50 15,000.00     

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางอมรรัตน  เจริญชัย 10 3,000.00       

ราชมงคลพระนคร นายเชาวลิต  อุปฐาก 10 3,000.00       

น.ส.สุมภา  เทิดขวัญชัย 10 3,000.00       

น.ส.ลัดดาวัลย  กลิ่นมาลัย 20 6,000.00       

60330211 11 การใชลูกหนามแดงทดแทนบางสวนในผลิตภัณทน้ําพริก 32,500.00    

 1 ธ.ค.59 มะขาม ผศ.อภิญญา  มานะโรจน 50 16,250.00     

น.ส.ปรัศนีย ทับใบแยม 20 6,500.00       

ผศ.วาสนา  ขวยเขิน 15 4,875.00       

น.ส.บุญยนุช  ภูระหงษ 15 4,875.00       
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60330212 12 การพัฒนาผลิตภัณพานพุมเชิงอนุรักษจากเศษผาไหมดวย 13,500.00    

 1 ธ.ค.59 เทคนิคการเขียนลายไทย นางปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล 25 3,375.00       

นายอนุสรณ  ใจทน   20 2,700.00       

นายกิตติ  ยอดออน 15 2,025.00       

นายอารยะ  ไทยเที่ยง 15 2,025.00       

น.ส.อัมพวัน ยันเสน  15 2,025.00       

ผศ.สมสมร พรพรรณพิทักษ 10 1,350.00       

2,660,000.00    76,000.00    

4,550,000.00    200,000.00   

รวม 12 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ



11/46 ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยพื้นฐาน

60130301 1 การปรับตัวของนิตยสารภาพยนตรไทยในยุคสื่อสังคม นายเกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ 100 50,000.00    

2 ธ.ค.59 ออนไลน

60130302 2 การสรางคุณคารวมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ น.ส.อภิญญพัทร  กุสิยารังสิทธิ์ 100 50,000.00    

13 ธ.ค.59

60130303 3 กลยุทธการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวภายใน 50,000.00    

2 ธ.ค.59 ประเทศ สําหรับผูสูงอายุ น.ส.จุติพร  ปริญโญกุล 70 35,000.00     

นางดารณี  ธัญญสิริ 30 15,000.00     

60140304 4 การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อ 40,000.00    

9 มี.ค.60 มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท 60 24,000.00      

นายจักรกฤษณ  พางาม 40 16,000.00      

150,000.00   40,000.00     รวม 4 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

แนวทางการพัฒนาศักยภาพผูสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปชาว

ไทยดานการแขงขันผานเครือขายสังคมออนไลนในตลาด

อาเซียน (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 58 - ก.ย. 60)

นายอรรถการ  สัตยพาณิชย

60210301 1 การวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการเสื้อผาสําเร็จรูป 647,900.00     

23 ม.ค.60 ชาวไทยดานการแขงขันและการสื่อสารการตลาด ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา (บธ.) 50 323,950.00       

เชิงบูรณาการผานเครือขายสังคมออนไลนในตลาดอาเซียน นายอรรถการ  สัตยพาณิชย 10 64,790.00         

นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี 10 64,790.00         

น.ส.สุวีณา  รุงโรจนรัตนากร 10 64,790.00         

นายวณิชชา  สุมานัส 10 64,790.00         

นายสุรชาติ  บัวชุม 10 64,790.00         

60210302 2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี ดร.ฉันทนา  ปาปดถา 100 350,000.00     

2 ธ.ค.59 อิทธิพลตอคุณลักษณะทางจริยธรรมนักศึกษาสื่อสาร

มวลชน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง

ประเทศไทย

การรณรงคผานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อ

หยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมดนตรีไทย

นายอรรถการ  สัตยพาณิชย

อิทธิพลของการละเมิดทรัพยสินทางปญญาตอรายไดกลุม 536,300.00     

60210303 3 อุตสาหกรรมดนตรีของไทย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา (บธ.) 50 268,150.00       

23 ม.ค.60 น.ส.สุวีณา  รุงโรจนรัตนากร 30 160,890.00       

น.ส.อมรรัตน  ทันมา* 20 107,260.00       
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60210304 4 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเพลงและการ 600,000.00      

23 ม.ค.60 ดาวนโหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ นายอรรถการ  สัตยพาณิชย 50 300,000.00       

นางมัณฑนา  ภาคสุวรรณ* 20 120,000.00       

ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา (บธ.) 20 120,000.00       

นายวณิชชา  สุมานัส 10 60,000.00         

60210305 5 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในการรณรงคหยุดซื้อ 600,000.00     

23 ม.ค.60 สินคาเพลงและดาวนโหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ น.ส.อภิญญพัทร  กุสิยารังสิทธิ์ 50 300,000.00       

น.ส.กมลรัตน  เหลาบุญมี* 30 180,000.00       

ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา (บธ.) 20 120,000.00       

60240306 6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 50,000.00    

9 มี.ค.60 กับนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล น.ส.ดุริยางค  คมขํา 35 17,500.00      

นายเกษม  เขมษมพุฒเรืองศรี 35 17,500.00      

รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท 30 15,000.00      

2,734,200.00    50,000.00     

2,734,200.00    150,000.00   90,000.00     

รวม 6 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

คณะบริหารธุรกิจ

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยพื้นฐาน

60110401 1 ศึกษาความพรอมของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ นายเกียรติศักดิ์  ลาภพาณิชยกุล 100 420,000.00     

2 ธ.ค.59 การสื่อสารทางการศึกษาในประชาคมอาเซียนของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

60130402 2 แนวโนมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ นายไพโรจน  ทิพมาตร 100 40,000.00    

 1 ธ.ค.59 พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางเกาหลี

ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร

60130403 3 ระดับการเตรียมความพรอมดานสมรรถนะนักบัญชีไทย น.ส.พิฐชญาณ  คาเนโกะ 100 40,000.00    

 1 ธ.ค.59 ความสามารถในการปรับตัว และความสําเร็จในวิชาชีพ

บัญชี หลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

420,000.00      80,000.00    

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

60230401 1 อิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตรและดัชนีมวลกาย ดร.ชัยเสฏฐ  พรหมศรี 100 40,000.00    

 1 ธ.ค.59 ตอรูปแบบอารมณขันและพฤติกรรมการทํางานที่มุง

นวัตกรรมของพนักงานในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

60230402 2 การประยุกตใชวิธีการ KNN สําหรับกลยุทธการซื้อขายหุน ดร.สุจิรา  ไชยกุสินธุ 100 40,000.00    

 1 ธ.ค.59

รวม 3 โครงการ
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60230403 3 ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในของ 40,000.00    

 1 ธ.ค.59 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นายสุวิทย   ไวยทิพย 35 14,000.00     

น.ส.พัทรียา  เห็นกลาง 35 14,000.00     

นางวรรรวิมล  นาคทัด 30 12,000.00     

60230404 4 การพัฒนา Application เพื่อกําหนดราคาสินคาชุมชน 40,000.00    

 1 ธ.ค.59 ผศ.ดร.ศิริรัตน  ชํานาญรบ 60 24,000.00     

นางชมพูนุท  โภคณิตถานนท 40 16,000.00     

60230405 5 การเพิ่มขีดความสามารถดานการตลาดหลักสูตรปรัชญา ดร.ณฐาพัชร  วรพงศพัชร 100 40,000.00    

 1 ธ.ค.59 ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

60230406 6 คุณภาพชีวิตของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในเขต ดร.ธนธัส  ทัพมงคล 100 40,000.00    

 1 ธ.ค.59 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

60230407 7 ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน 40,000.00    

 1 ธ.ค.59 จังหวัดนครปฐม ผศ.ลําใย  มากเจริญ 50 20,000.00     

ผศ.ทิพสุดา  คมวงศวิวิฒน 25 10,000.00     

น.ส.สโรชิน  แผวพลสง 25 10,000.00     

60230408 8 ระดับการรับรูของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจตอการ นายเกียรติศักดิ์  ลาภพาณิชยกุล 100 30,000.00    

 1 ธ.ค.59 เผยแพรขาวสารบนโลกอินเตอรเน็ต กับการกระทํา

ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
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60230409 9 การพัฒนารูปแบบสิทธิประโยชนและปญหาการจัดเก็บ 60,000.00    

 1 ธ.ค.59 ภาษีเงินไดนิติบุคคลของกรมสรรพากรในมุมมองของ ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ 70 42,000.00     

ผูประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย นางกัณหา  โฉมศรี 10 6,000.00       

น.ส.กนกอร  อรุณทวีรุงโรจน 10 6,000.00       

นายนิพล  แกนโกมล 10 6,000.00       

60230410 10 แนวโนมรูปแบบโลจิสติกสที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ ผศ.อมรศิริ  ดิสสร 100 60,000.00    

 1 ธ.ค.59 สินคาวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตรและอาหารเพื่อบริหาร

สินคาคงคลังอยางยั่งยืน

60230411 11 นวัตกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามคุณคาเชิง 30,000.00    

 1 ธ.ค.59 คุณธรรมของธุรกิจภาพยนตรไทยเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ ดร.อมร  ถุงสุวรรณ 80 24,000.00     

สรางสรรค ผศ.ดร.ชยุต  ภวภานันทกุล 20 6,000.00       

60230412 12 การพัฒนาเกณฑการประเมินมาตรการทางดานการรักษา 70,000.00    

 1 ธ.ค.59 ความปลอดภัยสําหรับหนวยงานภาคเอกชน ดร.ชัยเสฏฐ  พรหมศรี 50 35,000.00     

ดร.สุจิรา  ไชยกุสินธุ 30 21,000.00     

น.ส.วรัญญา  แกวเชือกหนัง 20 14,000.00     

60230413 13 ปจจัยที่มีผลตอการรับรูของนักทองเที่ยวตางชาติที่มีตอ 60,000.00    

 1 ธ.ค.59 ความพึงพอใจของประเทศจุดหมายปลายทาง กรณี ดร.ธนภณ  รัชตกุลพัฒน 30 18,000.00     

นักทองเที่ยวชาวอังกฤษ และชาวออสเตรเลียที่เขามาเยือน น.ส.วริสรา  ยงยิ่งประเสริฐ 40 24,000.00     

ประเทศไทย ดร.วนิดา  วาดีเจริญ* 30 18,000.00     
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60240414 14 การสงเสริมการเรียนรูเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในทุกสิ่งผาน ดร.รัตนาวลี  ไมสัก 100 60,000.00    

23 ก.พ.60 สะเต็มศึกษาเพื่อการกาวสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล

590,000.00   60,000.00     

การวิจัยเพื่อสรางคองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการตลาดผลิตภัณฑ SME กลุมสมุนไพรไทย

เพื่อผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเขาสู AEC

ผศ.ศศพร  มุงวิชา

60310401 1 การขยายโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ SME กลุม 350,000.00     

3 ก.พ.60 สมุนไพรไทยเพื่อผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร ผศ.ศศพร  มุงวิชา

ผศ.ชวัญฤทัย  วงศกําแหงหาญ

นายธนากร  รัชตกุลพัฒน

60310402 2 กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑ SME กลุมสมุนไพรไทยเพื่อ 350,000.00     

19 ม.ค.60 ผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร ดร.ณัฐชา ธํารงโชติ 90 315,000.00       

ผศ.ศศพร  มุงวิชา 10 35,000.00         

60310403 3 ตลาดผลิตภัณฑ SME กลุมสมุนไพรไทยเพื่อผิวพรรณ 500,000.00     

19 ม.ค.60 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผศ.ศศพร  มุงวิชา 90 450,000.00       

นางผุสสดี  วัฒนเมธา 5 25,000.00         

ผศ.กษิดิ์เดช  สุทธิสานิช 5 25,000.00         

60330404 4 ปจจัยที่มีผลตอการใชอินเทอรเน็ตของประชาชนทั่วไปใน 60,000.00    

 1 ธ.ค.59 ตําบล ลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี นายพรคิด  อั้นขาว 80 48,000.00     

ผศ.พัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ 10 6,000.00       

ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเกง* 10 6,000.00       

รวม 14 โครงการ
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60340405 5 การลงทะเบียนเรียนและชําระคาเลาเรียนผานระบบ 50,000.00    

17 ก.พ.60 application กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางอุมาพร สุทธิคุณ  โอรัญรักษ 40 20,000.00      

ราชมงคลพระนคร น.ส.กรรณิการ  จะกอ 30 15,000.00      

น.ส.ศิริภรณ  ศิลปวานิช 30 15,000.00      

1,200,000.00    60,000.00    50,000.00     

1,620,000.00    730,000.00   110,000.00   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยพื้นฐาน

60130501 คุณลักษณะของคอนดัคเตอรในสนามจํานวนดีกรีสี่สําหรับ ดร.ชาญวิทย  ปราบพยัคฆ 100 25,000.00    

2 ธ.ค.59 จํานวนเฉพาะที่ไมแตกกิ่ง

60130502 การทดสอบการใชไดของวิธีการสกัดอารเซนิกทั้งหมดดวย ผศ.ดร.วรวิทย  จันทรสุวรรณ 100 25,000.00    

 30 พ.ย.59 เทคนิคการยอยดวยคลื่นไมโครเวฟ

50,000.00    

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

60210501 1 การพัฒนาโครงรางเลี้ยงเซลลแบบรูพรุนของสารประกอบ 500,000.00     

2 ธ.ค.59 เบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซิงก-นิกเกิลเฟอไรท และ ดร.ปยะพงษ  ปานแกว 60 300,000.00       

เซอโคเนียสําหรับประยุกตในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก ดร.ภัทริณี  คลุมดวง* 30 150,000.00       

(ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61) ดร.เจริญพร  โชคบริบาล* 10 50,000.00         

60210502 2 การประเมินความเสี่ยงโรคหัด และโรคหัดเยอรมัน ดร.กฤษฎา  เหล็กดี 100 130,000.00     

 30 พ.ย.59  ในประเทศไทยดวยตัวแบบ ผสมเชิงเสนวางนัยทั่วไป

 ที่มีการแจกแจงปวซงพหุตัวแปร

รวม 5 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ

รวม 2 โครงการ
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60210503 3 การประมาณและการตรวจติดตามผลผลิตขาวในประเทศ 135,000.00     

 30 พ.ย.59 ไทยโดยใชการวิเคราะหขอมูลตามยาวและเชิงพื้นที่ ผศ.สุนีย  สัมมาทัต 50 67,500.00         

ผศ.นิตยา  บุญสิทธิ์ 25 33,750.00         

ดร.กฤษฎา  เหล็กดี 25 33,750.00         

60210504 4 การปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพและสมบัติการละลายของ 500,000.00     

2 ธ.ค.59 แกวและแกวเซรามิกชีวภาพในระบบโซเดียมแคลเซียม ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล 60 300,000.00       

ฟอสเฟตเพื่อนําไปประยุกตเปนกระดูกเทียม นางธนาพร  บุญชู 40 200,000.00       

60210505 5 การผลิตโฟมบรรจุภัณฑจากแปงขาวเจาเสริมแรงดวย ดร.ดัชชนี  ไกรศิริ 460,000.00      

เสนใยนาโนเซลลูโลสจากปาลมชีวมวล

60210506 6 การพัฒนาแผนเสนใยอิเล็คโทรสปนจากโปรตีนไหมซิริซิน 500,000.00     

2 ธ.ค.59 สารสกัดรางจืดและสารสกัดหญาหางมาสําหรับประยุกต ดร.ปยะพงษ  ปานแกว 60 300,000.00       

เปนแผนปดแผล (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61) ดร.ภัทริณี  คลุมดวง* 30 150,000.00       

ดร.เจริญพร  โชคบริบาล* 10 50,000.00         

60230507 7 การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนไมจากเสนใยกาบ ดร.วรินธร  บุญยะโรจน 100 25,000.00    

2 ธ.ค.59 มะพราว

60230508 8 การสังเคราะหแกวเซรามิกชนิดไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีการ 25,000.00    

2 ธ.ค.59 เติมเซอรโคเนียมสําหรับการประยุกตใชในทางทันตกรรม ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล 50 12,500.00     

นางธนาพร  บุญชู 50 12,500.00     

60230509 9 การพัฒนาเลขชี้กําลังไลยาพูนอฟมากที่สุดในการวัดการ ดร.สุนิสา  สายอุปราช 100 25,000.00    

2 ธ.ค.59 พยากรณมรสุมฤดูหนาวบริเวณประเทศไทย
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60230510 10 ผลของศักยฮารโมนิกตอการดักจับสถานะคิวบิตอะตอม ดร.ชัชวาล  ศรีภักดี 100 25,000.00    

2 ธ.ค.59 จากวงแหวนสั่นพองแพนดา

60230511 11 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะเดื่อ ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม  100 25,000.00    

2 ธ.ค.59

2,225,000.00    125,000.00   

การวิจัยเพื่อสรางคองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา

60310501 1 การปรับปรุงสมบัติทางกลและความสามารถในการขึ้นรูป ดร.กัลทิมา  เชาวชาญชัยกุล 100 430,000.00     

2 ธ.ค.59 ของพลาสติกชีวภาพที่ทํามาจากโปรตีนกลูเตนโดยการใช

ยางธรรมชาติ

60330502 2 การคัดแยกเชื้อจุลินทรียที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซม 25,000.00     

16 ธ.ค.59 เซลลูเลส จากผักเหลือทิ้งและเปลือกผลไม เพื่อใชในการ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 70 17,500.00     

หมักแอลกอฮอล นายมาโนช หลักฐานดี 30 7,500.00       

60350503 3 การศึกษาจลศาสตรของแกวและการแปลงเฟสแกวเซรามิก 600,000.00      

ชีวภาพที่ประกอบดวยเฟอรโร/เฟอริแมกเนติกคริสตัล ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล

ระดับนาโนโดยกระบวนการวิธีโมดิฟายดอินคอเปอเรชัน

(สกว.)

430,000.00      25,000.00    600,000.00      

2,655,000.00    200,000.00   600,000.00      รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ

รวม 11 โครงการ

รวม 3 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยพื้นฐาน

60110601 1 การศึกษาพฤติกรรมคาความจุความรอนของวัสดุความ 500,000.00     

30 พ.ย.59 เสียดทาน ผศ.ภูภูมิ  พวงเจริญชัย 50 250,000.00       

นายศุภชัย  หลักคํา 50 250,000.00       

60130602 2 การควบคุมกําลังไฟฟารีแอคทีฟเพื่อเพิ่มมูลคาทาง 50,000.00    

30 พ.ย.59 เศรษฐศาสตรในระบบไฟฟากําลัง ผศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 60 30,000.00     

ผศ.อรุณ  ชลังสุทธิ์ 40 20,000.00     

60130603 3 การลดผลกระทบจากฟาผาในระบบจําหนายไฟฟา 50,000.00    

30 พ.ย.59 ผศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 60 30,000.00     

ผศ.อรุณ  ชลังสุทธิ์ 40 20,000.00     

60130604 4 การวิเคราะหแรงดันตกชั่วขณะเมื่อมีการติดตั้งแหลงผลิต 50,000.00    

30 พ.ย.59 ไฟฟาแบบกระจายตัวในระบบจําหนาย ผศ.อรุณ  ชลังสุทธิ์ 60 30,000.00     

ผศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 40 20,000.00     

60130605 5 การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการมีสวนรวมในงานประกัน 50,000.00    

30 พ.ย.59 คุณภาพการศึกษาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร น.ส.สุภาภรณ  ลาทุม 60 30,000.00     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น.ส.วรรณรัฐ  ประจิมนอก 20 10,000.00     

น.ส.วัชราภรณ  ชัยวรรณ (สวพ.) 20 10,000.00     

60240606 6 การศึกษากระบวนการทํางานของ Mirai Botnet ในความ นายนิลมิต  นิลาศ 100 60,000.00    

16 ก.พ.60 ปลอดภัย ดานไซเบอรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

500,000.00      200,000.00   60,000.00     รวม 6 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

60210601 1 ผลกระทบจากเอ็นบีทีไอตอสมรรถนะของวงจรรวมดิจิทัล 360,000.00     

30 พ.ย.59 ที่สรางดวยเทคโนโลยีฟนเฟต ดร.วรินทร  สุดคนึง 80 288,000.00       

ผศ.ดร.ศุภชัย  หอวิมานพร* 10 36,000.00         

ดร.ศศิธร  ชูแกว* 10 36,000.00         

60210602 2 การศึกษากลไกยกฝากระโปรงรถยนตตนแบบเพื่อลดการ 500,000.00     

30 พ.ย.59 บาดเจ็บคนเดินเทาจากอุบัติเหตุ ผศ.กุลยศ  สุวันทโรจน 50 250,000.00       

นายศุภชัย  หลักคํา 50 250,000.00       

60210603 3 การออกแบบและพัฒนาหุนทดสอบการชนรถจักรยานยนต 500,000.00     

30 พ.ย.59 ดร.สิงหแกว  ปอกเทิ่ง 50 250,000.00       
ผศ.วาที่ รต. ทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี 30 150,000.00       

รศ.ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม* 20 100,000.00       

60210604 4 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของวัสดุที่ผลิตจากเสนใย 500,000.00     

30 พ.ย.59 ธรรมชาติเพื่อใชผลิตชิ้นสวนภายในรถยนต นายพลรัชต  บุญมี 50 250,000.00       

นายศุถชัย  หลักคํา 50 250,000.00       

การประยุกตใชเสนใยปาลมน้ํามันในงานวัสดุกอสรางแผน

เรียบสําหรับวิสาหกิจชุมชน

ผศ.ดร.วิโรจน  ฤทธิ์ทอง 
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60210605 5 การพัฒนาผลิตภัณฑแผนฝาเพดานจากเสนใยปาลมน้ํามัน 600,000.00     

1 ธ.ค.59 สําหรับวิสาหกิจชุมชน ผศ.ดร.วิโรจน  ฤทธิ์ทอง 40 240,000.00       

นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 20 120,000.00       

นายประชุม  คําพุฒ*ิ 20 120,000.00       

ผศ.ดร.ณัฐพงศ  มกระธัช* 20 120,000.00       

60210606 6 การพัฒนาผลิตภัณฑแผนใยอัดซีเมนตจากเสนใยปาลม 600,000.00     

1 ธ.ค.59 น้ํามันสําหรับวิสาหกิจชุมชน นายธนันท  ศัลยวุฒิ 40 240,000.00       

นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 20 120,000.00       

นายอรรคเดช  ฤกษพิบูลย 20 120,000.00       

นายประชุม  คําพุฒ*ิ 20 120,000.00       

60210607 7 การผลิตไมอัดเทียมจากโพลิเอทธิลีนผสมเสนใยปาลมน้ํามัน 600,000.00     

30 พ.ย.59 สําหรับวิสาหกิจชุมชน นายสมชาย  เหลืองสด 40 240,000.00       

นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 20 120,000.00       

นายอรรคเดช  ฤกษพิบูลย 20 120,000.00       

นายประชุม  คําพุฒ*ิ 20 120,000.00       

60210608 8 การวิเคราะหผลผลิต และราคาขาวในประเทศไทยอยางมี 390,000.00     

30 พ.ย.59 ประสิทธิภาพโดยใชฟงกชันฤดูกาล และแนวโนมในตัวแบบ นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ 50 195,000.00       

อนุกรมเวลาที่เหมาะสม นายภิรมย  ตั้งจิตเพียรผล 50 195,000.00       

60210609 9 การตรวจติดตามเครื่องจักรบกพรองในโรงงานผลิตชิ้นสวน ดร.พิษณุ  ทองขาว 100 390,000.00     

30 พ.ย.59 รถยนตโดยใชตัวแบบฮิดเด็นมารคอฟแบบเบย
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 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย
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ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60210610 10 คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมวัสดุปอซโซลาน 500,000.00     

2 ธ.ค.59 โดยระบบสองประสาน ผศ.จักรพันธ  แสงสุวรรณ 90 450,000.00       

ดร.ปรัชญา  ยอดดํารงค* 10 50,000.00         

60210611 11 การประเมินความเสี่ยงภัยแลงในประเทศไทยโดยใชตัวแบบ 390,000.00     

30 พ.ย.59 ฮิดเด็นมารคอฟ ผศ.วัชรินทร  แสงมา 50 195,000.00       

ดร.พิษณุ  ทองขาว 50 195,000.00       

60210612 12 การรับแรงกระแทกของคอนกรีตผสมปอซโซลานโดยระบบ 500,000.00     

2 ธ.ค.59 สามประสาน ผศ.จักรพันธ  แสงสุวรรณ 90 450,000.00       

ดร.ปรัชญา  ยอดดํารงค* 10 50,000.00         

60210613 13 การวิเคราะหอิทธิพลที่มีผลตอผลผลิตพืชไรทางเศรษฐกิจที่ 390,000.00     

30 พ.ย.59 สําคัญในพื้นที่เพาะปลูกเขตภาคกลางของประเทศไทยดวย ดร.พิษณุ  ทองขาว 50 195,000.00       

ตัวแบบทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ ดร.กฤษฎา  เหล็กดี (วท.) 50 195,000.00       

60210614 14 การวิเคราะหผลผลิตมันสําปะหลังและยางพาราในประเทศ ผศ.วัชรินทร  แสงมา 100 390,000.00     

30 พ.ย.59 ไทย อยางมีประสิทธิภาพดวยตัวแบบGEEและLMMที่มี

อิทธิพลเชิงพื้นที่รวมอยูดวย

60210615 15 เทคนิคการปรับปรุงคอนทราสของขอมูลภาพดิจิตอลดวย 280,000.00     

30 พ.ย.59 วิธีการแบงฮีสโตแกรมออกเปนหลายสวน ผศ.ดร.ณัฐพงศ  พันธุนะ 70 196,000.00       

รศ.ดร.ฟูศักดิ์  ชีวสุนันท* 30 84,000.00         

60210616 16 การประเมินความปลอดภัยในการกอสรางโครงการ 390,000.00     

30 พ.ย.59 ประเภทอาคาร นายสุนันท  มนตแกว 50 195,000.00       

นายธวัชชัย  นวเลิศปญญา 50 195,000.00       
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 รายจาย  ภายนอก 

60210617 17 การพัฒนาชิ้นงานความแข็งสูงพิเศษทังสเตนคารไบด 500,000.00     

2 ธ.ค.59 รีไซเคิลผสม TaC, TiC, NbC และ Co ผศ.สหรัตน  วงษศรีษะ 60 300,000.00       

นายปฐมพงษ  จํานงคพันธ 20 100,000.00       

น.ส.อนุษรา  คําสาร 20 100,000.00       

60210618 18 ผลกระทบของมาตรการความปลอดภัยในงานกอสรางตอ 490,000.00     

30 พ.ย.59 ผลิตภาพของงานฝาเพดาน นายสุนันท  มนตแกว 50 245,000.00       

นายธวัชชัย  นวเลิศปญญา 50 245,000.00       

60210619 19 การศึกษาความลาของเหล็กกลา S45C ที่อยูภายใตแรงบิด ผศ.ดร.ประเสริฐ  วิโรจนชีวัน 100 301,500.00     

30 พ.ย.59

60230620 20 การศึกษาเชิงทดลอง หาผลกระทบการสึกหรอของแมพิมพ 50,000.00    

30 พ.ย.59 เหล็กกลาคารบอน ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑยางคลอโรพลีน นายธวัชชัย  ชาติตํานาญ 70 35,000.00     

นายจักรวัฒน  เรืองแรงสกุล 30 15,000.00     

60230621 21 เครื่องทดสอบความลาตัวของวัสดุ แบบหมุนดัดปลายอิสระ 50,000.00    

30 พ.ย.59 นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ 50 25,000.00     

นายสุทธิพงษ  จํารูญรัตน 25 12,500.00     

นายภิรมย  ตั้งจิตเพียรผล 25 12,500.00     

60240622 22 การวัดสมรรถนะของคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย นายชลากร  อุดมรักษาสกุล 100 40,000.00    

17 ก.พ.60 เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

8,571,500.00    100,000.00   40,000.00     รวม 22 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

การวิจัยเพื่อสรางคองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา

การใชเทคโนโลยีสําหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ

กอสรางจากเศษหินบะซอลต

นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 

60310601 1 การใชเทคโนโลยีสําหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 600,000.00     

1 ธ.ค.59 คอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเศษหินบะซอลต นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 60 360,000.00       

นายประชุม  คําพุฒ*ิ 10 60,000.00         

ผศ.ดร.ณัฐพงศ  มกระธัช* 10 60,000.00         

นายสุภิชาติ  เจนจิระปญญา 20 120,000.00       

60310602 2 การใชเทคโนโลยีสําหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 600,000.00     

1 ธ.ค.59 บล็อกปูพื้นจากเศษหินบะซอลต นายธนันท  ศัลยวุฒิ 40 240,000.00       

นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 20 120,000.00       

นายประชุม  คําพุฒ*ิ 20 120,000.00       

นายธันยบูรณ  ถาวรวรรณ 20 120,000.00       

60310603 3 การใชเทคโนโลยีสําหรับชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ 600,000.00     

30 พ.ย.59 บล็อกประสานจากเศษหินบะซอลต นายสมชาย  เหลืองสด 40 240,000.00       

นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 20 120,000.00       

นายประชุม  คําพุฒ*ิ 20 120,000.00       

ผศ.ชรินทร  นมรักษ* 20 120,000.00       

60310604 4 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปูผิวทางแบบแอสฟลติกคอนกรีต 450,000.00     

2 ธ.ค.59 ผสมดวยเศษยางธรรมชาติปน นายกฤษณ  เจ็ดวรรณะ 80 360,000.00       

นายวีระเทพ  ชนินทรเทพ* 20 90,000.00         
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60310605 5 การพัฒนาผลิตภัณฑกระเบื้องยางธรรมชาติตนทุนต่ําที่มี 500,000.00     

30 พ.ย.59 สมบัติตานทานการลามไฟและใชเศษขยะพลาสติกเอทธิลีน ผศ.ดร.วิหาร  ดีปญญา 80 400,000.00       

ไวนิลอะซิเตทความละเอียดสูงเปนสารเติมแตง วาที่ ร.อ. กิตติพงษ  สุวีโร* 20 100,000.00       

การศึกษาและพัฒนากระบวนการขึ้นรูปโลหะทองขาว 6k

 สําหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ

นายธีระวัฒน  แมนดวง 

60310606 6 การศึกษาอิทธิพลสวนผสมโลหะทองขาว 6k ที่มีผลตอ นายอาวุธ  ฉายศิริ 100 660,000.00     

30 พ.ย.59 สมบัติทางกายภาพสําหรับกระบวนการหลอตัวเรือน

เครื่องประดับ

60310607 7 การศึกษาพัฒนาสวนผสมโลหะทองขาว 6k สําหรับการ นายธีระวัฒน  แมนดวง 100 660,000.00     

30 พ.ย.59 ผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ

60310608 8 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการหลอขึ้นรูปตัวเรือน นายสุรพล  จักรชัยกุล 100 660,000.00     

30 พ.ย.59 เครื่องประดับโลหะทองขาว 6k

60310609 9 พัฒนาวัสดุพรุนจากดินลูกรังผสมพลาสติกเปนวัสดุกรอง 500,000.00     

30 พ.ย.59 แบบใชซ้ําทําความสะอาดได นายนิโรจน  เงินพรหม 60 300,000.00       

นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 20 100,000.00       

นายธนันท  ศัลยวุฒิ 20 100,000.00       

60310610 10 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปูผิวทางแบบแอสฟลติกคอนกรีต 500,000.00     

2 ธ.ค.59 ผสมดวยยางแผนรมควัน นายกฤษณ  เจ็ดวรรณะ 80 400,000.00       

นายวีระเทพ  ชนินทรเทพ* 20 100,000.00       
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย
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ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60310611 11 การพัฒนาผนังบานดินสําเร็จรูปที่ตานทานการชะลางสูง 500,000.00     

30 พ.ย.59 และเปนฉนวนปองกันความรอนที่ดีสําหรับอาคารอนุรักษ ผศ.ดร.วิหาร  ดีปญญา 80 400,000.00       

พลังงานและสิ่งแวดลอม วาที่ ร.อ. กิตติพงษ  สุวีโร* 20 100,000.00       

60310612 12 การพัฒนาคุณภาพของภาพนูนต่ําที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ 345,400.00     

30 พ.ย.59 ชนิดตางๆ นายรัชดาศักดิ์  สุเพ็งคํา 50 172,700.00       

ดร.ณทพร  จินดาประเสริฐ 50 172,700.00       

60310613 13 พัฒนาขนาดและปริมาณของวัสดุกรองที่เหมาะสมกับ 500,000.00     

30 พ.ย.59 การใชงานของวัสดุพรุนจากดินลูกรัง นายนิโรจน  เงินพรหม 60 300,000.00       

นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 20 100,000.00       

นายธนันท  ศัลยวุฒิ 20 100,000.00       

60310614 14 การพัฒนาแชมพูสมุนไพรที่ผลิตจากสารสกัดชีวภาพ 400,000.00     

2 ธ.ค.59 มะคําดีควาย มังคุด มะขามปอม และบอระเพ็ด ผศ.สหรัตน  วงษศรีษะ 75 300,000.00       

น.ส.อนุษรา  คําสาร 25 100,000.00       

60310615 15 การศึกษาอุณหภูมิการหลอตนแบบแว็กซชนิด EC 500 นายจักรกฤษณ  ยิ้มแฉง 100 508,000.00     

30 พ.ย.59 เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงิน

60310616 16 การออกแบบและพัฒนาชุดขับเคลื่อนในการทดสอบการชน 500,100.00     

30 พ.ย.59 รถจักรยานยนต นายพิเชษฐ  บุญญาลัย 50 250,050.00       

ดร.สิงหแกว  ปอกเทิ่ง 15 75,015.00         
ผศ.วาที่ รต.ทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี 25 125,025.00       

รศ.ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม 10 50,010.00         
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 รายจาย  ภายนอก 

60330617 17 ออกแบบและสรางอุปกรณปมน้ําแบบไมใชไฟฟาในการ นายพลังวัชร  แพงธีระสุขมัย 100 50,000.00    

30 พ.ย.59 เลี้ยงปลาตูสวยงาม

60330618 18 เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบ Block on ring 50,000.00    

30 พ.ย.59 นายพลรัชต  บุญมี 50 25,000.00     

ดร.สุเมธ  สถิตบุญอนันต 50 25,000.00     

60330619 19 การศึกษาตัวแปรที่มีผลตอสมรรถนะการฉีดเชื้อเพลิงของ 50,000.00    

30 พ.ย.59 หัวฉีดรถยนตที่ใชน้ํามันไบโอดีเซลและ น้ํามันไพโรไลซิส ผศ.ดร.ปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท 50 25,000.00     

ผศ.ดร.สมใจ  เพียรประสิทธิ์ 50 25,000.00     

60330620 20 การศึกษาประสิทธิภาพทิศทางการกัดงานที่มีผลตอความ 50,000.00    

30 พ.ย.59 หยาบผิวโดยวิธีการทากุชิ ดร.คมพันธ  ชมสมุทร 70 35,000.00     

น.ส.สุกัญญา  เชิดชูงาม 30 15,000.00     

60350621 21 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแผนชานออยอัดซีเมนตตนทุน นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 650,000.00      

ต่ําเพื่อเปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้ําตาล

(สกว.)

60350621 22 การพัฒนาระบบทดสอบและติดตามสมรรถนะเครื่องยนต 4,221,000.00   

ดีเซลของรถจักรขณะทําขบวน (สวทช.) ผศ.กุลยศ  สุวันทโรจน 30 1,266,300.00     

นายอนันต  เต็มเปยม 25 1,055,250.00     

นายศุภชัย  หลักคํา 25 1,055,250.00     

ดร.วรินทร  สุดคนึง 20 844,200.00       

8,483,500.00    200,000.00   4,871,000.00    

17,555,000.00  500,000.00   100,000.00   4,871,000.00    

รวม 22 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 50 โครงการ
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 รายจาย  ภายนอก 

คณะศิลปศาสตร

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยพื้นฐาน

ภูมิปญญาอาหารชุมชนแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 58 - ก.ย. 60)

ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท 

60110701 1 ศักยภาพภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหารพื้นบานเพื่อเพิ่ม 220,000.00     

1 ธ.ค.59 มูลคาพืชทองถิ่นของชุมชนแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา ผศ.พจนีย  บุญนา (ทคศ.) 50 110,000.00       

จังหวัดสมุทรสงคราม ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท 25 55,000.00         
น.ส.เปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ (ทคศ.) 25 55,000.00         

60110702 2 กลวิธีการพูดเพื่อสันติ ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ ผศ.อํานาจ เอี่ยมสําอางค 100 150,000.00     

1 ธ.ค.59

60130703 3 การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ 20,000.00    

2 ธ.ค.59 ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.อรุณี  อรุณเรือง 60 12,000.00     

ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท 20 4,000.00       

ผศ.ภาวิณี  อุนวัฒนา 20 4,000.00       

60130704 4 การรับรูเรื่องสิทธิแรงงาน เพื่อเตรียมตัวสูโลกอาชีพของ น.ส.อังคณา  แวซอเหาะ 100 20,000.00    

2 ธ.ค.59 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

60130705 5 การประเมินผลการใชปายสื่อความหมายของนักทองเที่ยว นายญาณาธร  เธียรถาวร 100 25,000.00    

2 ธ.ค.59 ในพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  จ.ปทุมธานี



31/46 ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60130706 6 แนวทางพัฒนาการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา 20,000.00    

2 ธ.ค.59 สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย นายภูมิพัฒน  ทองคํา 20 4,000.00       

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสุภาวดี  พุมไสว 20 4,000.00       

น.ส.หทัยรัตน  ปทมาวิวัฒน 20 4,000.00       

น.ส.กรรณิการ  บูรพาพิชิตภัย 20 4,000.00       

น.ส.วารีรัตน  ทิพวารี 20 4,000.00       

60130707 7 แบบการเรียนรูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นางวิไลลักษณ  ตางาม 100 20,000.00    

2 ธ.ค.59 นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

60140708 8 ความพรอมเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย 60,000.00    

17 ก.พ.60 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท 50 30,000.00      

ดร.อรุณี  อรุณเรือง 50 30,000.00      

60140709 9 ความตองการจําเปนในการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล ของ 60,000.00    

17 ก.พ.60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.อรุณี  อรุณเรือง 50 30,000.00      

ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท 50 30,000.00      

370,000.00      105,000.00   120,000.00   

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

60210701 1 แนวทางการอนุรักษขนบดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาเมื่อ ดร.นิตินันท  ศรีสุวรรณ 100 277,700.00     

21 ธ.ค.59 นํามาใชในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รวม 9 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60210702 กลไกการปรับตัวสูบทบาทมารดาของแมวัยรุนที่ตั้งครรภ 260,000.00     

15 ธ.ค.59 2 ไมพึงประสงค ดร.พงศรัชตธวัช  วิวังสู 40 104,000.00       

น.ส.อรจิรา  ธรรมไชยางกูร 30 78,000.00         

ผศ.ผองพรรณ  จันทรกระจาง 30 78,000.00         

60230703 3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอยางยั่งยืน 30,000.00    

2 ธ.ค.59 อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท นายญาณาธร  เธียรถาวร 80 24,000.00     

น.ส.นิตินันท  ศรีสุวรรณ 20 6,000.00       

60230704 4 แนวทางการพัฒนาผูประกอบการทองเที่ยวทองถิ่นเพื่อ 25,000.00    

21 ธ.ค.59 การตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติ ณ ตลาดน้ําคลอง ดร.นิตินันท  ศรีสุวรรณ 80 20,000.00     

ลัดมะยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร น.ส.ปภาดา  สืบพลาย 20 5,000.00       

60230705 5 องคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจชุมชนเพื่อความ 30,000.00    

15 ธ.ค.59 ยั่งยืนของชุมชนสูการเรียนรู ดร.พงศรัชตธวัช  วิวังสู 40 12,000.00     

น.ส.อรจิรา  ธรรมไชยางกูร 30 9,000.00       

ผศ.ผองพรรณ  จันทรกระจาง 30 9,000.00       

60230706 6 กลยุทธในการยกระดับตลาดนางเลิ้งใหเปนแหลงทองเที่ยว 20,000.00    

2 ธ.ค.59 เชิงวัฒนธรรม ดร.นนทณพร  กิติศรีปญญา 60 12,000.00     

น.ส.สิริพร  ปองกงลาด 40 8,000.00       

60230707 7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ น.ส.ศิริรัตน  ขานทอง 100 25,000.00    

2 ธ.ค.59 ใหความสําคัญในการทองเที่ยวเมืองจําลอง มินิสยาม

จังหวัดชลบุรี
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60230708 8 การศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปญญาและรูปแบบการ นายประยุทธ  เทียมสุข 100 20,000.00    

2 ธ.ค.59 พัฒนาระบบการจัดการความรูคณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

60230709 9 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบอล 20,000.00    

2 ธ.ค.59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น.ส.ฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ อยุธยา 50 10,000.00     

ดร.พรพิไล  เติมสินสวัสดิ์ 50 10,000.00     

60230710 10 พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมภายใตความสัมพันธแบบ ผศ.ดร.ณรงค  โพธิ์พฤกษานันท 100 20,000.00    

1 ธ.ค.59 บาน - วัด - โรงเรียน กรณีศึกษา : ความเขมแข็งของชุมชน

รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเปน

แหลงเรียนรูสูอาเซียน

60230711 11 การพัฒนาฐานขอมูลโรคและยาสมุนไพรหมอพร ผศ.วาที่ ร.ต.วัชระ  โพธิสรณ 100 18,000.00    

2 ธ.ค.59

537,700.00      208,000.00   

907,700.00      313,000.00   120,000.00   

รวม 11 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

60230801 1 การออกแบบและพัฒนาเครื่องแตงกายโดยประยุกตใชการ 50,000.00    

2 ธ.ค.59 ตกแตงสําเร็จแหงไวสําหรับเสื้อผาสตรีมุสลิม นางสุจิตรา  ชนันทวารี 60 30,000.00     

นางวิภาดา  กระจางโพธิ์ 10 5,000.00       

ผศ.อุษา  ตั้งธรรม 10 5,000.00       

น.ส.เสาวนีย  เถากิตติกุล 10 5,000.00       

น.ส.ไอรดา  สุดสังข 10 5,000.00       

60230802 2 การสรางสรรคเครื่องแตงกายและเครื่องประกอบการแตง 50,000.00    

2 ธ.ค.59 กายนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวสูประชาคมอาเซียน นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ 80 40,000.00     

นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี 20 10,000.00     

60250803 3 การจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการยอมสี 600,000.00      

ครามจากธรรมชาติแบบใหมบนเสนดายไหมและฝายในเชิง ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ 

พาณิชย  (วช.) ผศ.จรูญ  คลายจอย

ผศ.วาสนา  ขางมวง

นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ

ดร.กองเกียรติ  มหาอินทร

ดร.เกษม  มานะรุงวิทย

ดร.นงนุช  ศศิธร

นายณัฐดนย  รุงเรืองกิจไกร*

ดร.ทองใส  จํานงการ*
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

นายวิรัช  วงศภักด*ี

น.ส.สมพร  ติยะศรี*

60250804 4 การจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีการพิมพและ 600,000.00      

เพนทสีครามจากธรรมชาติบนผาไหมและผาฝายโดยใชสาร ผศ.จรูญ  คลายจอย

ขนจากแปงหัวบอนดัดแปรในเชิงพาณิชย (วช.) ผศ.ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์

ผศ.วาสนา  ขางมวง

ดร.กองเกียรติ  มหาอินทร

ดร.เกษม  มานะรุงวิทย

นายพิชิตพล  เจริญทรัพยานนท

นายจําลอง  สาริกานนท

ดร.นงนุช  ศศิธร

นายณัฐดนย  รุงเรืองกิจไกร*

ผศ.ดร.สาคร  ชลสาคร*

น.ส.สายชล  มงคล*

น.ส.เบญญาภา  ชวงทิพย*
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60250805 5 การจัดการความรูเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ นายกองเกียรติ มหาอินทร 500,000.00      

สิ่งทอบานนายาว ต.ทากระดาน อ.สนามชัยเขต

จ.ฉะเชิงเทรา (วช.)

60250806 6 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดร.กาญจนา ลือพงษ 3,600,000.00   

ประเภทผาและเครื่องใช จังหวัดอุบลราชธานี ดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

100,000.00   5,300,000.00    

การวิจัยเพื่อสรางคองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา

60310801 1 การออกแบบเครื่องยอมเสนดายไหมและดายฝายแบบ 500,000.00     

2 ธ.ค.59 กึ่งอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ศูนยหัตถกรรม ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ 60 300,000.00       

พื้นบานนาโพธิ์ บุรีรัมย น.ส.สุดากาญจน  แยบดี 40 200,000.00       

การจัดการองคความรูทางสิ่งทอในการพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม

ดร.กาญจนา  ลือพงษ

60310802 2 การพัฒนาเครื่องยอมสีเสนดายผักตบชวาและวัสดุเสริม 520,000.00     

29 พ.ย.59 เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดร.กาญจนา  ลือพงษ 50 260,000.00       

นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี 25 130,000.00       
จ.ส.ต.ภัทราวุธ  ภัทระธนกุลชัย* 25 130,000.00       

รวม 6 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60310803 3 การควบคุมคุณภาพการยอมสีและตกแตงสําเร็จเสนดาย 320,000.00     

29 พ.ย.59 ผักตบชวาและวัสดุประกอบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ ดร.ไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท 50 160,000.00       

เชิงพาณิชย ดร.กาญจนา  ลือพงษ 25 80,000.00         

นายไพโรจน  ยิ้มขลิบ 25 80,000.00         

60310804 4 การออกแบบเครื่องทอผา 2 ตะกอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ 50,000.00    

1 ธ.ค.59 ชุมชนเชิงพาณิชย น.ส.สุดากาญจน  แยบดี 60 30,000.00     

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ 20 10,000.00     

นางชลธิชา  สาริกานนท 10 5,000.00       

น.ส.นิตยา  วันโสภา 10 5,000.00       

1,340,000.00    50,000.00    

1,340,000.00    150,000.00   5,300,000.00    

รวม 4 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ
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 รายได  รายได  รายได 

 มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  (วิจัยสถาบัน) 

โครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส

โครงการวิจัย

ลําดับ

ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

คณะผูวิจัย

สัดสวน

 (%)
 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยพื้นฐาน

60110901 1 แผนฉนวนกันความรอนจากใบสักเพื่อลดความรอนใหกับ 450,000.00     

29 พ.ย.59 อาคาร นายศรัณยู  สวางเมฆ 70        315,000.00

นายนพดล  คลายวิเศษ 30 135,000.00       

60110902 2 ผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเปนฉนวนกันความรอนใหกับ 450,000.00     

29 พ.ย.59 อาคาร นายศรัณยู  สวางเมฆ 70        315,000.00

นายนพดล  คลายวิเศษ 30 135,000.00       

900,000.00      

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

60210901 1 โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ 350,000.00     

29 พ.ย.59 จากผาหมอฮอมของกลุมวิสาหกิจชุมชนหมอฮอมทุงเจริญ ดร.กิ่งกาญจน  พิจักขณา 60 210,000.00       

ยอมสี ตําบลทุงโฮง จังหวัดแพร ผศ.มานิตย  แกววงษศิริ 15 52,500.00         

ผศ.เสาวลักษณ  คงคาฉุยฉาย 15 52,500.00         

ผศ.ประชา  พิจักขณา 10 35,000.00         

60210902 2 แนวทางการออกแบบของตกแตงบานแปรรูปจักสานจาก 390,000.00     

1 ธ.ค.59 เตยปาหนัน กลุมจักสานเตยปาหนัน บานราหมาด ตําบล ผศ.ประชา  พิจักขณา 60 234,000.00       

เกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ น.ส.มยุรี  เรืองสมบัติ 20 78,000.00         

นางศิริพันธ  มิ่งขวัญ 20 78,000.00         

รวม 2 โครงการ
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60210903 3 การออกแบบอัตลักษณพื้นถิ่นบนบรรจุภัณฑของที่ระลึก 300,000.00     

1 ธ.ค.59 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส.รุจิวรรณ  อันสงคราม

นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 

60210904 4 การศึกษาแนวทางการแปรรูปกากขาวเหลือทิ้งจาก 380,000.00     

2 ธ.ค.59 กระบวนการผลิตน้ํานมขาวยาคู ชุมชนบานเกาะเกิด น.ส.อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน 60 228,000.00       

ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส.มยุรี  เรืองสมบัติ 40 152,000.00       

60210905 5 การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกศูนยศึกษาประวัติศาสตร 370,000.00     

1 ธ.ค.59 วีรชนคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี น.ส.ยุวดี  พรธาราพงศ 

นายทินวงษ  รักอิสสระกุล 

60210906 6 ออกแบบของเด็กเลนเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 260,000.00     

1 ธ.ค.59 3-4 ป กรณีศึกษาศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราช นางศิริพันธ  มิ่งขวัญ 80 208,000.00       

วิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ จังหวัดสมุทรสาคร น.ส.พิมพจุฑา  พิกุลทอง 20 52,000.00         

60210907 7 แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจักสาน 390,000.00     

1 ธ.ค.59 จากตนกกกลุมอาชีพ บานหวา ตําบลบานหวา อําเภอเมือง นายคมเขต  เพ็ชรรัตน 70 273,000.00       

จังหวัดขอนแกน น.ส.มยุรี  เรืองสมบัติ 15 58,500.00         

น.ส.อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน 15 58,500.00         

60210908 8 แนวทางการศึกษาวัสดุทดแทนเพื่อใชออกแบบเตียงนอน 480,000.00     

1 ธ.ค.59 อเนกประสงค สําหรับผูสูงอายุ สถานสงเคราะหคนชรา น.ส.อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน 80 384,000.00       

บานบางแค น.ส.พิมพจุฑา  พิกุลทอง 20 96,000.00         
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60210909 9 การศึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง นายกรณพงศ  ทองศรี 100 450,000.00     

29 พ.ย.59 กายภาพเพื่อตอบสนองตอการใชงานสําหรับเด็กออนพิการ

ทางสมอง กรณีศึกษา: สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทาง

สมองและปญญา “บานเฟองฟา” ตําบลบางตลาด อําเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

60210910 10 การศึกษาวัสดุธรรมชาติ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับ นายศรัณยู  สวางเมฆ 100 400,000.00     

1 ธ.ค.59 ปลูกตนไม

60210911 11 การออกแบบจุดซอมบํารุงจักรยานสาธารณะภายใน 390,000.00     

29 พ.ย.59 สวนวชิรเบญจทัศ ผศ.ประชา  พิจักขณา 80 312,000.00       

ดร.กิ่งกาญจน  พิจักขณา 20 78,000.00         

60210912 12 การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อตอบสนองตอ นายกรณพงศ  ทองศรี 100 450,000.00     

29 พ.ย.59 การใชงานสําหรับคนพิการและทุพลภาพ กรณีศึกษา:

การปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานสงเคราะหคนพิการ

และทุพลภาพพระประแดง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ

60240913 13 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเครือขายออนไลน 90,000.00    

15 ก.พ.60 การใหบริการวิชาการระหวางชุมชนกับคณะสถาปตย นายคณิต  อยูสมบูรณ 50 45,000.00      

กรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นายศิรวัชร  พัฒคุม 30 27,000.00      

ราชมงคลพระนคร นายธานี  สุคนธะชาติ 20 18,000.00      

4,610,000.00    90,000.00     รวม 13 โครงการ
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การวิจัยเพื่อสรางคองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา

60310901 1 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑกระดาษจากเสนใยพืช 400,000.00     

29 พ.ย.59 มะละกอเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑสงเสริมการขาย นายชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท 70 280,000.00       

ผลิตภัณฑชุมชน นายธานี  สุคนธะชาติ 20 80,000.00         

นางมัทธี  ปราโมทยเมือง 10 40,000.00         

60310902 2 การศึกษาและพัฒนาเสนใยจากตาลโตนดเพื่อใชในการ 350,000.00     

29 พ.ย.59 ออกแบบเครื่องเรือนภายในที่พักอาศัย จังหวัดเพชรบุรี ดร.สาธิต  เหลาวัฒนพงษ 70 245,000.00       

ผศ.ประชา  พิจักขณา 20 70,000.00         

ดร.กิ่งกาญจน  พิจักขณา 10 35,000.00         

60310903 3 การออกแบบรูปทรงแมแบบเครื่องจักสานผักตบชวาสู 450,000.00     

29 พ.ย.59 ผลิตภัณฑสรางสรรค แนวคิดเอกลักษณทองถิ่น น.ส.ยุวดี  พรธาราพงศ 60 270,000.00       

นายอาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล 40 180,000.00       

60310904 4 การศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมไทยวนเพื่อการออกแบบ 380,000.00     

29 พ.ย.59 บรรจุภัณฑอาหารพื้นเมือง  ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน  ดร.สาธิต  เหลาวัฒนพงษ 70 266,000.00       

อําเภอเสาไห  จังหวัดสระบุรี ผศ.ประชา  พิจักขณา 20 76,000.00         

ดร.กิ่งกาญจน  พิจักขณา 10 38,000.00         

60310905 5 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับกลุมผลิตภัณฑ 488,000.00     

1 ธ.ค.59 แปรรูปนมขาวยาคูสูการสงเสริมการเพิ่มมูลคาสําหรับการ นายธานี  สุคนธะชาติ 70 336,000.00       

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ น.ส.สุรภา  วงศสุวรรณ 30 146,400.00       
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60310906 6 การทดสอบประสิทธิภาพระบบการพิมพพื้นนูนและการ 450,000.00     

29 พ.ย.59 พิมพพื้นฉลุบนกระดาษหัตถกรรมจากเยื่อธรรมชาติเพื่อ นายชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท 60 270,000.00       

พัฒนาเปนบรรจุภัณฑที่เพิ่มมูลคาและการใชงานในเชิง นายอาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล 30 135,000.00       

พาณิชย นายธานี  สุคนธะชาติ 10 45,000.00         

60310907 7 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและอุปกรณสําหรับ 490,000.00     

29 พ.ย.59 สื่อสารขอมูลกับผูใชเพื่อสงเสริมการรับรูการใช ผศ.ชานนท  ตันประวัติ 70 343,000.00       

ทรัพยากรน้ําภายในครัวเรือน นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก 30 147,000.00       

60310908 8 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 370,000.00     

29 พ.ย.59 จากภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสตรีแปรรูปตําบลทาเสา นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง 70 259,000.00       

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายธานี  สุคนธะชาติ 15 55,500.00         

นายชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท 15 55,500.00         

60310909 9 การศึกษาและออกแบบศูนยบริการ จุดพักจักรยานและ 500,000.00     

1 ธ.ค.59 รูปแบบเลนจักรยานนักทองเที่ยว สูการพัฒนาการ นายนพดล  คลายวิเศษ 70 350,000.00       

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท-ยวน กรณีศึกษา นายสันติ  กมลนรากิจ 30 150,000.00       

ถนนสายวัฒนธรรม  อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี

60310910 10 การประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีตนทุนที่เหมาะสมเพื่อการ 490,000.00     

29 พ.ย.59 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับการจัดการขยะสด ผศ.ชานนท  ตันประวัติ 70 343,000.00       

และเศษอาหารภายในครัวเรือน นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก 30 147,000.00       
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60310911 11 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของตกแตงจากกาน นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ 100 450,000.00      

29 พ.ย.59 ทางมะพราวเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบานสูการ

สรางอาชีพใหเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา

ตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

60310912 12 การศึกษาและออกแบบตูคอนเทนเนอรเพื่อประยุกตเปน 450,000.00     

29 พ.ย.59 อาคารพักอาศัยคารบอนต่ํา : กรณีศึกษาเขตบางคอแหลม น.ส.รุจิวรรณ  อันสงคราม 80 360,000.00       

นายนพดล  คลายวิเศษ 20 90,000.00         

60310912 13 การออกแบบเฟอรนิเจอรจากเตยปาหนัน บานราหมาด 380,000.00     

2 ธ.ค.59 ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ น.ส.อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน 60 228,000.00       

น.ส.พิมพจุฑา  พิกุลทอง 40 152,000.00       

60310914 14 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกพืชน้ําหนักเบาจากตนกลวย 385,000.00     

29 พ.ย.59 เพื่อใชกับสวนแนวตั้ง นายนพดล  คลายวิเศษ 80 308,000.00       

นายศรัณยู  สวางเมฆ 10 38,500.00         

น.ส.รุจิรา  อันสงคราม 10 38,500.00         

60310915 15 แนวทางการศึกษาวัสดุทดแทนไมและออกแบบโตะหมูบูชา 360,000.00     

1 ธ.ค.59 จากเศษกะลามะพราวเหลือใช กลุมวิสาหกิจชุมชน นางศิริพันธ  มิ่งขวัญ 70 252,000.00       

กะลาเอก จังหวัดสมุทรสาคร น.ส.ปฏิญญาณ  แสงอรุณ* 30 108,000.00       

60310916 16 ปจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑที่ตอบสนองการรับรูของ 350,000.00     

29 พ.ย.59 ผูบริโภคตําแหนงผลิตภัณฑและอัตลักษณพื้นถิ่น เพื่อเพิ่ม ดร.กิ่งกาญจน  พิจักขณา 60 210,000.00       

มูลคาผลิตภัณฑประเภทของฝาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผศ.ประชา  พิจักขณา 40 140,000.00       
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คณะผูวิจัย
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 การจัดสรร งปม. 

 รายจาย  ภายนอก 

60310917 17 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของตกแตงจากเถาวัลย นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ 100 450,000.00     

29 พ.ย.59 เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบานสูการสรางอาชีพให

เศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา กลุมจักสาน

เถาวัลยแดงตําบลปากชอง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

60310918 18 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑนาฬิกาตกแตงบานจาก 300,000.00     

29 พ.ย.59 ขี้เลื่อยไมเหลือทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมไม เขตพื้นที่ ดร.สาธิต  เหลาวัฒนพงษ 70 210,000.00       

บางโพ กรุงเทพมหานคร ผศ.ประชา  พิจักขณา 30 90,000.00         

60330919 19 รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมของคณะ นายธานี  สุคนธะชาติ 100 90,000.00    

29 พ.ย.59 สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบในการใหบริการ

วิชาการดานการออกแบบบรรจุภัณฑโดยใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อน

60330920 20 การศึกษารูปแบบงานหัตถกรรมลุมน้ําโขง สูการพัฒนา 90,000.00    

29 พ.ย.59 รูปแบบผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชย นายอาณัฏ  ศิริพิชญตระกูล 70 63,000.00     

น.ส.ยุวดี  พรธาราพงศ 30 27,000.00     

60340921 21 การออกแบบแอนิเมชันสําหรับสงเสริมการเรียนรูจิตพิสัย 100,000.00   

6 มี.ค.60 5 ดานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก 70 70,000.00      

พระนคร นายชานนท  ตันประวัติ 30 30,000.00      

7,493,000.00    180,000.00   100,000.00   

13,003,000.00  180,000.00   190,000.00   

รวม 21 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

60211001 1 แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพดานอาหารสําหรับผูสูงอายุ : 280,000.00     

1 ธ.ค.59 กรณีศึกษากลุมบานหวยทรายเหนือ ตําบลชะอํา อําเภอ น.ส.พัชรนันท ยังวรวิเชียร 40

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61) น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ (ทคศ.) 20

น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 20

น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร 20

60231002 2 การศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนาศักยภาพดาน 40,000.00    

1 ธ.ค.59 การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี น.ส.เมทิกา  พวงแสง 50

ราชมงคลพระนคร น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 20

นายคณิต  อยูสมบูรณ (สถอ.) 30

60241003 3 การพัฒนาแนวทางการจัดการขอมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล น.ส.เมทิกา  พวงแสง 100 40,000.00    

15 ก.พ.60 สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

280,000.00      40,000.00    40,000.00     

280,000.00      40,000.00    40,000.00     

กองนโยบายและแผน

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต

60211101 1 ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายในอาคาร 185,000.00     

30 พ.ย.59 นายไพศาล  สุขสม (วศ.) 50 92,500.00         

นายสุนันท  มนตแกว (วศ.) 50 92,500.00         

รวม 3 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ
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60241102 5 ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน 40,000.00    

16 ก.พ.60 มหาวิทยาลัยดิจิทัล น.ส.พิรุฬหภัค  เนตรสืบสาย 50 20,000.00      

น.ส.นวรัตน  การะเกษ 50 20,000.00      

185,000.00      40,000.00     

185,000.00      40,000.00     

รวม 3 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ
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