
 

 
 

โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (โครงการวิจัยสถาบัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 1 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วน 
การท า
วิจัย 

งบประมาณ     
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) 
คณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม 
 

 
 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ 
ผศ.วีนา  สงวนพงษ ์
ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท ์
ดร.นุชนารถ  ผ่องพุฒิ 
นายอัศม์เดชเดชา  ปานท่าไข่ 
นางสาวอาภรณ์  แก้วพรหมมาน 

25% 
20% 
20% 
15% 
10% 
10% 

70,000 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นางสาวสุวภีร์  ตรีสงฆ์ 
นางสาวรติมากานต์  ห้วยหงส์ทอง 
นางสาวอังสนา  อนุชานันท์ 

40% 
30% 
30% 

30,100 

รวม 2 กิจกรรม 100,100 
งบประมาณเงินรายได้วิจัยสถาบัน 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพ้ืนฐาน 

นางวิชชพร  เทียบจัตุรัส 100% 60,000 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

การใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าของระบบ
สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา 

นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี  
นายกวิทธิ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
ดร. สุนิสา  สายอุปราช 

50% 
25% 
25% 

60,000 

คณะบริหารธุรกิจ สภาพและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบบก้าว
กระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะตาม
แนวรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

นายสนทยา  เขมวิรัตน์ 
ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน์ 
รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ 
นางสมใจ  ฉินธนะปทุมพร 

25% 
25% 
25% 
25% 

60,000 

คณะบริหารธุรกิจ แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการท างาน
ระหว่างประเทศและความคิดการท างาน
ระดับสากลของบุคลากรวิเทศสัมพันธ์และผู้
ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นายก าพร  สุวรรณฉิม 100% 50,000 

คณะบริหารธุรกิจ กลยุ ท ธ์ ก า ร ตล า ดข องม หา วิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลที่มี อิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขต
กรุงเทพฯปริมณฑล:ประเทศไทย  

ดร.ณฐาพัชร์   วรพงศ์พัชร์ 
 

100% 60,000 



 

 
 

 
 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วน 
การท า
วิจัย 

งบประมาณ     
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
(บาท) 

ส านักวิทยบริการ
และ เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 
นางสาวเพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์ 

25% 
35% 
40% 

120,000 

ส านักงาน
อธิการบดี 

แผนงานวิจัย เรื่ อง การสร้ างตราสินค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รศ.สุภัทรา   โกไศยกานนท์ 
 

 149,000 

การออกแบบและการสื่ อสารตราสินค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล 
นายคณิต  อยู่สมบูรณ์ 

70% 
30% 

 

89,000 

การรับรู้และความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์และตราสินค้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ 
ผศ.ลักขณา  จาตกานนท์ 
นางสาวสุพรรษา อ่ิ นอ้อย 

50% 
30% 
20% 

 

60,000 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์ 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 
นักวิจัยเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 

40% 
20% 
40% 

140,000 

กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรั ฐ  :กรณีศึ กษามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง 
ผศ.รพีพรรณ  สุฐาปัญณกุล 
ผศ.สุธี  จันทรภาขจี 

40% 
35% 
25% 

35,000 

กองวิเทศสัมพันธ์ ประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

นางสาวชุติมา  สุดจรรยา 
นางสาวจุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์ 
นางสาวจิตติมา  พันธุ์แตง 

50% 
25% 
25% 

39,000 

รวม 11 กิจกรรม 773,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (โครงการวิจัยสถาบัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ระยะที่ 2 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วน 
การท า
วิจัย 

งบประมาณ         
ที่ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 
งบประมาณเงินรายได้วิจัยสถาบัน 
กองพัฒนา
นักศึกษา 

ส ารวจการรับรู้และความพึงพอใจของ
การใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของ
นักศึกษาและ บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นางสาวมนสิการ  ชัยวิบูลย์ผล 
นายสุทธิศักดิ์  สุขส าราญ 
นางสาวทัศวรรณ  อู้ย้ง 

80% 
10% 
10% 

40,000 

คณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม 

การศึกษาสาเหตุและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นายกิตติพันธ์  บุญโตสิตระกูล 
 
 
 

100% 42,000 

คณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม 

โมเดลสาเหตุของการออกกลางคันของ
นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย                                
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์              100% 42,000 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สภาพและแนวทางในการพัฒนาการ
ดูแลสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือลดจ านวน
กา ร ออก ก ล า ง คั น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน์ 
รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์  
ผศ.พรประภา  แสงสินเจริญชัย  
นายสนทนา  เขมวิรัตน์  

25% 
25% 
25% 
25% 

 

70,000 

กองนโยบายและ
แผน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 
2557 

นางสาวนวรัตน์  การะเกษ     
นางสาววรุณกันยา คุณากรวิรุฬห์ 

50% 
50% 

33,000 

 รวมทั้งสิ้น 18 กิจกรรม   1,100,100 บาท 
 
 
 


