
 
 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้ เงินรำยจ่ำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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จ ำนวนโครงกำร 22 16 25 13 22 18 10

จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้ รับกำรสนับสนุน
งบประมำณเงินรำยได้ เงินรำยจ่ำย 



 
จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้ เงินรำยจ่ำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์ COVID-19 

20,000 1.ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม 
2.ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี
3.นางธนาพร บุญชู 
4.นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์ 
5.ผศ.นิภาพร ปัญญา 
 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

2 
ภู มิ คุ้ ม กั น ห มู่ กั บ ก า ร ฉี ด วั ค ซี น 
:การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ทฤษฎีกราฟ 

10,000 1.นางณิศรา สุทธิสังข์ 
2.ผศ.ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

3 

นวัตกรรมสารสกัดน้ ามันกระเทียมบนกระดาษ
ชั้นในเครื่องกรอง PM2.5 ในการก าจัดมลพิษ
จุลินทรีย์ปนเปื้อนในอากาศ เพ่ือก้าวผ่าน
สถานการณ์ COVID-19 

25,000 1.นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ 
2.นางสาวภัทริกา สูงสมบัติ 
3.ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อ านวยพร 
4.ผศ.นิภาพร ปัญญา 
5.นางภภัสสร  สิงหธรรม 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

4 
การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเครื่องผลิตน้ า
สะอาดเ พ่ือส่ ง เสริมสุขาภิบาลน้ า ในช่ ว ง
สถานการณ์ COVID-19 

50,000 1.นายศิริชัย สาระมนัส 
2.ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ 
3.นายจิระศักดิ ์ธาระจักร์ 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

5 
การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของ
เหลือทิ้งในชุมชนตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 
: ขยะโฟม                                                                            

20,000 1.ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี
2.ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม 
3.นางธนาพร บุญชู 

 



6 

ความรู้บนโลกออนไลน์ เพ่ือฝ่าวิกฤติ COVID-
19 ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง 

25,000 1.ผศ.นิภาพร ปัญญา 
2.ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม 
3.นางภภัสสร สิงหธรรม 
4.นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ 
5.ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

7 
การแสดงข้อมูลเชิงโต้ตอบส าหรับข้อมูลวัดไทย
ในสถานการณโ์ควิด19 

15,000 1.ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

8 
สหกิจศึกษาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 25,000 1.ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ 

2.ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ 
3.นางสาวนริศรา นาคเมธี 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

9 

แผนงาน การประยุกต์ใช้วัสดุจากฐานชีวภาพ
จากอุตสาหกรรมเกษตรเ พ่ือการ พัฒนา
เศรษฐกิจ 
ที่ยั่งยืน 

947,900 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว 
ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล  
ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล  
นางสาววรนุช ดีละมัน  
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  
นายภูมิรัตน์ นวรัตน์ 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม. ววน ปี65 

 
ความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์คาร์บอนดอท
จากเปลือกผลไม้ไทยเพ่ือประยุกต์ใช้ในในงาน
ภาพถ่ายเชิงชีวภาพ 

158,000 นายภูมิรัตน์ นวรัตน์ แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม. ววน ปี65 

 
การพัฒนาสูตรเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชส าหรับ
หลอดดูดที่สามารถย่อยสลายได้ 

157,900 ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล  
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว  
นางสาววรนุช ดีละมัน 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม. ววน ปี65 

 
การสังเคราะห์แคลเซียมจากกระดูกสัตว์
ส าหรับการผลิตแก้วคริสตัลสี 

158,000 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล  
นางธนาพร บุญชู 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม. ววน ปี65 



 

ก า ร พั ฒ น า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุ 
เหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

158,000 นางสาววรนุช ดีละมัน  
ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล  
ดร.กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์ 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม. ววน ปี65 

 

การเตรียมเส้นใยนาโนอิเล็คโทรสปันคอมโพ
สิตระหว่างสารสกัดใบบัวบกและคาร์ บอกซี
เมธิลไคโตซานบนแผ่นรองรับเส้นไหมไฟโป
รอิน 

158,000 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว  
นายพลกฤษณ์ คุ้มกล่ า  
นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม. ววน ปี65 

 
การทดสอบความสามารถในการออกฤทธิ์ของ
ไฮโดรโซลใบพลูสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาสี
ฟันสมุนไพรลดการอักเสบของเหงือก 

158,000 ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช   

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม. ววน ปี65 

10 
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
เพ่ือรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากข้าว 

295,000 ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล  
ผศ.ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย 
นางสาววรนุช ดีละมัน 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม. ววน ปี65 

 รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 1,432,900   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้ เงินรำยจ่ำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 
ผลของเส้นใยธรรมชาติ และการปรับปรุงผิวที่
มีต่อสมบัติทางความร้อน และกายภาพของพอ
ลิแลกติกแอซิด 

16,000 ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัย
กุล 
นางสาววรนุช ดีละมัน 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

2 
การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริม
การจัดการขยะท่ีต้นทาง 

55,000 นายศิริชัย สาระมนัส 
นางสาววรินธร บุญยะโรจน ์

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

3 

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกลุ่มต้านเชื้อ
แบคทีเรีย ท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดใน
ครัว เรือน เ พ่ือสุขภาวะที่ ดี  และมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

5,000 
 

นางธนาพร บุญชู 
ผศ.สังเวย  เสวกวิหาร ี
ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

4 

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม
ของน้ าสกัดน้ ามันหอมระเหยจากใบพลู 

10,000 
 

ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช 
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 
นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์ 
 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

5 
การวิเคราะห์ภัยแล้งเพ่ือบริหารจัดการน้ าโดย
ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

10,000 
 

นางสาวสุนิสา สายอุปราช 
นางสาวชวนี สุภิรัตน์ 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 



นางปิยธิดา พันธุนะ 
 

6 

การประเมินคุณภาพน้ าในคลองบางเขนใหม่ 
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

10,000 
 

นางสาวชวนี  สภุิรัตน์ 
นายกิติยศ  ตั้งสัจจวงศ์ 
นางสาวสุนิสา  สายอุปราช 
นางปิยธิดา  พันธุนะ 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

7 
การศึกษากลไกการเคลื่อนตัวของทองในระดับ
อะตอม ในการเปลี่ยนโครงสร้างทางพ้ืนผิวของ
ฟิล์มทองที่ผลิตจากทองค าเปลว 

16,000 
 

นายภูมิรัตน์ นวรัตน์ แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

8 
การศึกษาการบ าบัดน้ าเสียจากการย้อมผ้า
แบบ เคลื่ อนที่  โ ดย ใช้ ถ่ า นกั มมั นต์ จ า ก
กะลามะพร้าว 

10,000 
 

นายกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์ 
นายศุภชัย หิรัญศุภโชต ิ
 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

9 

คุณลักษณะของสารสกัดจากชาเมี่ยงหมัก
ธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นสารส าคัญในการต้าน
อนุมูลอิสระในเครื่องส าอาง เพ่ือถ่ายทอดให้
ชุมชนสกาดดี จังหวัดน่าน 

22,000 นางสาวดวงฤทัย  นิคมรัฐ 
นางสาวภัทริกา  สูงสมบัติ 
ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อ านวย
พร 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

10 

การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากหญ้าเอ็น
ยืดหมัก เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืนในชุมชน
วิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 
บ่อสวก จังหวัดน่าน 

15,500 
 

นางนิภาพร ปัญญา 
นางสาวดวงฤทัย  นิคมรัฐ 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

11 
การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากไคร้น้ า 
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืนในชุมชนบ้านสวก 
จังหวัดน่าน 

15,500 
 

นางภภัสสร  สิงหธรรม 
นางสาวดวงฤทัย  นิคมรัฐ 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

 งปม.รายได้ 

12 
อัลกอริทึม T-fuzzy ดีไอดีล 10,000 ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบ

พยัคฆ์ 
แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 



นางสาวนริศรา นาคเมธี  งปม.รายได้ 

13 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
และการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือ เ พ่ิม
ศักยภาพการพัฒนาสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร 
ยารักษาโรค และเครื่องส าอางในเขตจังหวัด
ภาคกลาง สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

500,000 ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

งปม.รายจ่าย (ทุน ววน.) 

14 
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

200,000 ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

งปม.รายจ่าย (ทุน ววน.) 

15 
การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของ
เหลือทิ้งทางเกษตร ; แกลบ และฟางข้าว 

200,000 ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

งปม.รายจ่าย (ทุน ววน.) 

16 
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
เพ่ือรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากข้าว 

550,000 ผศ.ดร.กัลทิมา เชาวชาญชัย
กุล 

แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

งปม.รายจ่าย (ทุน ววน.) 

17 
การเพ่ิมมูลค่าของเหลือใช้ทางการเกษตรจาก
แกลบข้าวและกระดูกสัตว์เพ่ือผลิตเป็นแก้ว
คริสตัลสีส าหรับอุตสาหกรรมอัญมณี 

547,550 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

งปม.รายจ่าย (ทุน ววน.) 

18 

การตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและ
ความสามารถในการออกฤทธิ์ของน้ าสกัด
น้ ามันหอมระเหยจากใบขลู่ สู่การพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบของผิวหนัง 

500,000 ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 

งปม.รายจ่าย (ทุน ววน.) 

 รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ 2,692,550   

 
 



 

 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้ เงินรำยจ่ำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 
การพัฒนาระบบเฝ้าสังเกตการแทรกตัวของ
น้ าเค็มส าหรับพ้ืนที่ปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี 

25,000 นายศิริชัย สาระมนัส 

นางสาววรินธร บุญยะโรจน ์

งปม.รายได้ 

2 
การพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรออร์แกนิคแบบ
อัตโนมัติ 

25,000 นางสาววรินธร บุญยะโรจน ์
นายศิริชัย สาระมนัส 

งปม.รายได้ 

3 

อิทธิพลของหมู่อิพอกไซด์ในยางธรรมชาติอิ
พอกไซด์ที่มีต่อการปรับปรุงสมบัติของ
พลาสติกชีวภาพ 

20,000 ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล 
ผศ.ดร.ปิยะพงษ ์ปานแก้ว 
ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล 

งปม.รายได้ 

4 

สารสกัดจากสปอร์เห็ดหลินจือแดงจาก
วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน จังหวัด
ปทมุธานี เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมส าคัญใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางค์ 

20,000 นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ 

นางสาวภัทริกา สุงสมบัติ 
ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อ านวยพร 

งปม.รายได้ 



5 

การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของเสีย และแนวทางการใช้ของเสียอาหาร
ทะเล ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 

10,000 นายศุภชัย หิรัญศุภโชต ิ

นายกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์ 

งปม.รายได้ 

6 
การใช้เถ้าจากเปลือกหอยลายเหลือทิ้งเพ่ือ
ปรับปรุงความร่วนซุยของดิน 

10,000 นายกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์ 

นายศุภชัย หิรัญศุภโชต ิ

งปม.รายได้ 

7 
การพัฒนาปูนดิบจากเปลือกหอยครางเพ่ือ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

9,000 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม 

ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี

งปม.รายได้ 

8 

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบ
ฝรั่งและการเตรียมเจลล้างมือจากสารสกัดใบ
ฝรั่ง 

9,000 นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์ 

นางสาวสิริรัตน์ พานิช 

งปม.รายได้ 

9 
สารต้านอนุมูลอิสระโดยรวมจากดอกไม้ไทย
กินได้ 

9,000 นางสาวสิริรัตน์ พานิช 

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 

งปม.รายได้ 

10 
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว
อ่อน 

9,000 ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี

ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม 

งปม.รายได้ 

11 
การก าจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยตัวดูด
ซับจากวัสดุชีวภาพ 

9,000 ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 

นางสาวสิริรัตน์ พานิช 

งปม.รายได้ 



12 
การศึกษาถ่ินอาศัยของพืชวงศ์ โพโดสเต็มเอซี
อ้ี 

7,000 ผศ.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล 

นายวราวุฒิ พุทธให้ 

งปม.รายได้ 

13 
โครงสร้างพีชคณิต Quotient pseudo d-
algebras 

7,000 ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ งปม.รายได้ 

14 

การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝนรายเดือนบริเวณ
ประเทศไทยภายใต้ภาวะโลกร้อนโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม 

7,000 นางสาวสุนิสา สายอุปราช 

นางสาวชวนี สุภิรัตน์ 

นางสาวปิยธิดา พันธุนะ 

งปม.รายได้ 

15 
การศึกษาความต้องการของการเปิดหลักสูตร
วิชาการคิด และการแก้ปัญหา 

7,000 ผศ.พิชญา พุกผาสุข 

นางณิศรา สุทธิสังข์ 

งปม.รายได้ 

16 

การประเมินหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ (02-
311-112) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

7,000 ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ 

ผศ.สยาม ลางคุลเสน 

งปม.รายได้ 

17 
เส้นทางเดินเท้าที่เหมาะสมส าหรับการ
ท่องเที่ยวในเมืองลพบุรี 

7,000 นางณิศรา สุทธิสังข์ 

ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ 

งปม.รายได้ 

18 
การพัฒนาระบบเฝ้าสังเกตการแทรกตัวของ
น้ าเค็มส าหรับพ้ืนที่ปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี 

25,000 นายศิริชัย สาระมนัส 

นางสาววรินธร บุญยะโรจน ์

งปม.รายได้ 



19 

รูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
ส าหรับนักศึกาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

50,000 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม 

นางธนาพร บุญชู 

นางนิภาพร ปัญญา 

ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ 

ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล 

นายศุภชัย หิรัญศุภโชต ิ

งปม.รายได ้(วิจัยสถาบัน) 

20 

การพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจาก
เศษของป่านศรนารายณ์ของชุมชนหุบกระพง 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

500,000 ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม 

นางนิภาพร  ปัญญา 

งปม.รายจ่าย (ทุน ววน.) 

21 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถย่อยสลายได้
จากกลูเตนข้าวสาลี และเส้นใยธรรมชาติ 

500,000 ผศ.ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัย
กุล 

ผศ.ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย 

งปม.รายจ่าย (ทุน ววน.) 

22 

การผลิตแก้วคริสตัลสีจากของเหลือใช้ทาง
การเกษตรส าหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
เครื่องประดับ 

500,000 ผศ.ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล 

นางธนาพร  บุญชู 

งปม.รายจ่าย (ทุน ววน.) 

 รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ 1,699,000   

 



 

 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้ เงินรำยจ่ำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 
การศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดสารพทาเลท
ในน้ าด้วยเยื่อกรองระดับไมโคร 

25,000 นางสาววรินธร บุญยะโรจน ์
นายศิริชัย สาระมนัส 

งปม.รายได้ 

2 
การเพ่ิมมูลค่าของเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง เพ่ือ
ก าจัดสารพิษในน้ า 

25,000 นางสาวสิริรัตน์ พานิช 
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 

งปม.รายได้ 

3 
การผลิตเอทานอลจากเปลือกแตงโมโดย
กระบวนการหมัก 

20,000 
ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี

งปม.รายได้ 

4 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท าวิจัยของบุคลากร
สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

17,500 
นายชาญวิทย์  ปราบพยัคฆ์ 
นางธนาพร บุญชู 

งปม.รายได้ 

5 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

17,500 
นายคณาวุฒิ  อินทร์แก้ว 
ผศ.ภาคิณ อังสุณิศ 

งปม.รายได้ 

6 โทโพโลยี โครงสร้างพีชคณิต CI-algebras 12,500.00 นายชาญวิทย์  ปราบพยัคฆ์ งปม.รายได้ 



7 

การเรียนรู้เพ่ือที่จะคิดอย่างคณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21: พัฒนาการแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

17.500.00 
นางณิศรา  สุทธิสังข์ 

งปม.รายได้ 

8 การสร้างเงื่อนไขเริ่มต้นในการพยากรณ์อากาศ 12,500.00 นางสาวสุนิสา  สายอุปราช งปม.รายได้ 

9 
ศักยภาพและการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัด
การแทรกสอดพลาสโมนิก 

17,500.00 
นายชัชวาล ศรีภักดี 

งปม.รายได้ 

10 

การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อออนไลน์ใน
การเรียนเรขภาพคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านระบบ
เครือข่าย 
 

17,500.00 
 

นางนิภาพร  ปัญญา 
นางภภัสสร  สิงหธรรม 
นางวิภา  จักรชัยกุล 
นางสาวธิดาวรรณ  คล้ายศรี 
ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ 

 

งปม.รายได้ 

11 

การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการผลิต
เคมีภัณฑ์ในครัวเรือนเพ่ือส่งเสริมการสร้าง
อาชีพและการหารายได้ 

50,000.00 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม  
ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 
อาจารย์ธนาพร  บุญชู 
อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ 

งปม.รายได ้(วิจัยสถาบัน) 

12 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
สามารถทั่วไป 

50,000.00 ผศ.สุขจิตร  ตั้งเจริญ 
อาจารย์นฤดี สมิทธ์ปรีชา 

งปม.รายได ้(วิจัยสถาบัน) 



13 

ศักยภาพขอมะดูพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของไทย
ในการรักษาโรคเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

305,500 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม งปม.รายจ่าย 

 รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ 588,000   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้ เงินรำยจ่ำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 
การพัฒนาคุณสมบัติของต้นแบบแผ่นมวลเบา
จากเศษใบยางพาราและเถ้าไม้ยางพารา
ส าหรับประยุกต์ใช้ระดับภาคสนาม 

368,500.00 ดร.วรินธร  บุญยะโรจน์ 
นายศิริชัย  สาระมนัส 

งปม.รายจ่าย 

2 

การพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการด ารงชีวิต
อิสระของผู้พิการ 

305,300.00 ดร.วีรวรรณ  จันทนะทรัพย์ 
ดร.วิภา  จักรชัยกุล 
น.ส.ณัฐติญา  ไข่ติยกุล 

งปม.รายจ่าย 

3 
การเฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่บ่อขยะโดย
ใช้โดรนและเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล 

358,400.00 ดร.คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว งปม.รายจ่าย 

4 

การพัฒนาการจัดการขยะ ในชุมชนตลาด
เทวราช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือความ
เป็นอยู่ดีและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

229,000.00 ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ 
ดร.ภัทริกา  สูงสมบัติ 
นายโมช  หลักฐานดี 

งปม.รายจ่าย 

5 

การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัดจากมะพอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของวัชพืชในนาข้าวเพื่อสนับสนุนการใช้
ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

312,800.00 ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม 
น.ส.อัญชนา  ขัตติยะวงศ์ 

งปม.รายจ่าย 



6 

การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นส าหรับการ
พัฒนาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร : กรณีศึกษาพืช
ในท้องถิ่น7ชุมชนแพรกหนามแดง อ าเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือความมั่นคงด้าน
อาหารอย่างยั่งยืน 

267,100.00 ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม 
นายนพพร  สกุลยืนยงสุข 

งปม.รายจ่าย 

7 
การปรับปรุงความเหนียวของพอลิแลกติก
แอซิดด้วยวัสดุธรรมชาติที่ผ่านการดัดแปร  

343,400.00 ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล งปม.รายจ่าย 

8 

การประดิษฐ์เซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกไร้ตะกั่ว
ในระบบบิสมัทโซเดียมโพแทสเซียมไททาเนต
เป็นองค์ประกอบหลัก 

381,600.00 ผศ.ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล 
ผศ.สังเวย  เสวกวิหาร ี
ดร.ฉัตรชัย  เครืออินทร์* 

งปม.รายจ่าย 

9 

การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็คโทรสปันจาก
โปรตีนไหมซิริซินสารสกัดรางจืดและสารสกัด
หญ้าหางม้าส าหรับประยุกต์เป็นแผ่นปิดแผล 

381,600.00 ผศ.ดร.ปิยะพงษ ์ ปานแก้ว 
ดร.ภัทริณ ี คลุมดวง* 

งปม.รายจ่าย 

10 

การประดิษฐ์แก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกไร้
ตะกั่วในระบบ ลิเทียมไนโอเบตและ 
โพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตเป็น
องค์ประกอบหลักด้วยวิธีอินคอเปอเรชัน 

381,500.00 ผศ.ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล 
นางธนาพร  บุญชู 

งปม.รายจ่าย 

11 
การพัฒนาโครงร่างเลี้ยงเซลล์แบบรูพรุนของ
สารประกอบเบต้า ไตรแคลเซียมฟอสเฟต 

381,500.00 ผศ.ดร.ปิยะพงษ ์ ปานแก้ว 
ดร.ภัทริณ ี คลุมดวง* 

งปม.รายจ่าย 



ซิงก์-นิกเกิลเฟอไรท์ และเซอโคเนีย ส าหรับ
ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก 

12 

การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ มลพิษทางอากาศใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

103,100.00 ผศ.สุนีย์  สัมมาทัต 
ผศ.นิตยา  บุญสิทธิ์ 
ดร.กฤษฎา  เหล็กดี 

งปม.รายจ่าย 

13 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด
พลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

15,000 ผศ.ธนัฏฐา อ านวยวัฒนะกุล  

น.ส.เสาวนีย อารียจงเจริญ (สฟ. 

ผศ.ดร.วรวิทย จันทรสุวรรณ 

งปม.รายได้ 

14 
ความรูและความตระหนักของผูมาเยือนตอป
ญหาการทิ้งขยะ ณ บริเวณทองสนามหลวง 

15,000 ดร.คณาวุฒิ อินทรแกว  

ผศ.สลักจิต พุกจรูญ 

งปม.รายได้ 

15 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรและฐานขอมูล 

100,000 ผศ.ดร.วรวิทย จันทรสุวรรณ  

นายจิระศักดิ์ ธาระจักร  

นายปาโมกข รัตนตรัยาภิบาล 
(สวส.) 

งปม.รายได้ 

16 
N-fuzzy ไอดีลบนโครงสร้างพีชคณิต d-
algebras 

10,000 ดร.ชาญวิทย ปราบพยัคฆ งปม.รายได้ 



17 
การสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก
ตะบูน 

20,000 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม งปม.รายได้ 

18 

การศึกษาประสิทธิภาพการแจกจายกุญแจ
แบบควอนตัมโดยใชวงแหวนสั่นพองระดับ
ไมครอน 

10,000 ดร.ชัชวาล ศรีภักดี งปม.รายได้ 

19 

การวิจัยเพื่อการพัฒนาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 
: การวิเคราะหกึ่งจุลภาคเพ่ือเปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอม 

20,000 น.ส.สิริรัตน์ พานิช 

น.ส.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ 

งปม.รายได้ 

20 
พลังงานทางเลือกจากวัชพืชน้ าจืดสาหรายหาง
กระรอก 

20,000 ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี งปม.รายได้ 

21 

การดูดซับโลหะหนักโดยใชเรซินแลกเปลี่ยน
ไอออนที่ท าจากผงไผและการดัดแปรพื้นผิว 
ดวยแมงกานีสออกไซด 

20,000 ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 

ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล 

งปม.รายได้ 

22 
การพยากรณความกดอากาศและทิศทางลม 
ดวยแบบจ าลองภูมิอากาศโลก 

10,000 ดร.สุนิสา สายอุปราช งปม.รายได้ 

23 
การพัฒนาเครื่องมือวัดคาความเรงเนื่องจาก
แรงโนมถวงของโลก 

20,000 ผศ.สิริน สิระธนกุล 

ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล 

งปม.รายได้ 



24 
ทิศทางการจัดเรียงตัวของอนุภาคเสริมแรงที่ส
งผลตอการสึกหรอของพอลิเมทิลเมตะไครเลท 

20,000 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ 

นางธนาพร บุญชู 

งปม.รายได้ 

25 

การศึกษาอุณหภูมิการเผาเปลือกหอยลาย 
เพ่ือเพ่ิมสมบัติของอิฐมอญผสมวัสดุ รีไซเคิล
จากเปลือกหอยลาย 

20,000 นายศุภชัย หิรัญศุภโชต ิ
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ 

งปม.รายได้ 

 รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ 4,113,800   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้ เงินรำยจ่ำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 
คุณลักษณะของคอนดัคเตอรในสนามจ านวน
ดีกรีสี่ส าหรับจ านวนเฉพาะที่ไมแตกกิ่ง 

25,000 ดร.ชาญวิทย ปราบพยัคฆ งปม.รายได้ 

2 
การทดสอบการใชไดของวิธีการสกัดอารเซนิก
ทั้งหมดดวยเทคนิคการยอยดวยคลื่นไมโครเวฟ 

25,000 ผศ.ดร.วรวิทย จันทรสุวรรณ งปม.รายได้ 

3 

การพัฒนาโครงรางเลี้ยงเซลลแบบรูพรุนของ
สารประกอบ เบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต  
ซิงก-นิกเกิลเฟอไรท และเซอโคเนียส าหรับ
ประยุกตในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก  
(ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 61)  

500,000 ดร.ปยะพงษ ปานแกว 

ดร.ภัทริณี คลุมดวง 

ดร.เจริญพร โชคบริบาล 

งปม.รายจ่าย 

4 

การประเมินความเสี่ยงโรคหัด และโรคหัด
เยอรมัน ในประเทศไทยดวยตัวแบบ ผสมเชิง
เสนวางนัยทั่วไปที่มีการแจกแจงปวซงพหุตัว
แปร 

130,000 ดร.กฤษฎา เหล็กดี งปม.รายจ่าย 

5 
การประมาณและการตรวจติดตามผลผลิตขาว
ในประเทศไทยโดยใชการวิเคราะหขอมูลตาม
ยาวและ  

135,000 ผศ.สุนีย สัมมาทัต 

ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์ 

ดร.กฤษฎา เหล็กดี 

งปม.รายจ่าย 

6 

การปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพและสมบัติการ
ละลายของ แกวและแกวเซรามิกชีวภาพใน
ระบบ โซเดียมแคลเซียม ฟอสเฟตเพ่ือน าไป
ประยุกตเปนกระดูกเทียม  

500,000 ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล 

นางธนาพร บุญชู 

งปม.รายจ่าย 



7 
การผลิตโฟมบรรจุภัณฑจากแปงขาวเจา
เสริมแรงดวย  
เสนใยนาโนเซลลูโลสจากปาลมชีวมวล 

460,000 ดร.ดัชชนี ไกรศิริ งปม.รายจ่าย 

8 

การพัฒนาแผนเสนใยอิเล็คโทรสปนจาก
โปรตีนไหมซิริซิน  
สารสกัดรางจืดและสารสกัดหญาหางมา
ส าหรับประยุกต  
เปนแผนปดแผล (ตอเนื่อง 2 ป ต.ค. 59 - ก.ย. 
61) 

500,000 ดร.ปยะพงษ ปานแกว 

ดร.ภัท ริณี คลุมดวง 

ดร.เจริญพร โชคบริบาล 

งปม.รายจ่าย 

9 
การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนไมจากเส
นใยกาบ  
มะพราว 

25,000 ดร.วรินธร บุญยะโรจน งปม.รายได้ 

10 

การสังเคราะหแกวเซรามิกชนิดไฮดรอกซีอะ
พาไทตที่มีการ  
เติมเซอรโคเนียมส าหรับการประยุกตใชในทาง
ทันตกรรม 

25,000 ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล 

นางธนาพร บุญชู 

งปม.รายได้ 

11 
การพัฒนาเลขชี้ก าลังไลยาพูนอฟมากที่สุดใน
การวัดการ  
พยากรณมรสุมฤดูหนาวบริเวณประเทศไทย 

25,000 ดร.สุนิสา สายอุปราช งปม.รายได้ 

12 
ผลของศักยฮารโมนิกตอการดักจับสถานะคิว
บิตอะตอม 
จากวงแหวนสั่นพองแพนดา 

25,000 ดร.ชัชวาล ศรีภักดี งปม.รายได้ 

13 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะเดื่อ 25,000 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม งปม.รายได้ 



14 
การปรับปรุงสมบัติทางกลและความสามารถ
ในการขึ้นรูปของพลาสติกชีวภาพที่ท ามาจาก
โปรตีนกลูเตนโดยการใชยางธรรมชาติ 

430,000 ดร.กัลทิมา เชาวชาญชัยกุล งปม.รายจ่าย 

15 
การคัดแยกเชื้อจุลินทรียที่มีศักยภาพในการ
ผลิตเอนไซม เซลลูเลส จากผักเหลือท้ิงและ
เปลือกผลไม เพ่ือใชในการหมักแอลกอฮอล  

25,000 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 

นายมาโนช หลักฐานดี 

งปม.รายได้ 

16 

การศึกษาจลศาสตรของแกวและการแปลงเฟส
แกวเซรามิกชีวภาพที่ประกอบดวยเฟอรโร/เฟ
อริแมกเนติกคริสตัลระดับนาโนโดย
กระบวนการวิธีโมดิฟายดอินคอเปอเรชัน 
(สกว.) 

600,000 ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล งปม.รายจ่าย 

 รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ 3,455,000   

 

 

 

 

 

 

 

 



จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้ เงินรำยจ่ำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 
การพัฒนาและผลิตอฐิบล็อกมวลเบาโดยการ
ผสมเส้นใยธรรมชาติ 

361,400 น.ส.วรนชุ ดีละมัน 

ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกลุ  

นายกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์ 

งปม.รายจ่าย 

2 

การศกึษาแกว้เซรามกิชีวภาพที่ประกอบด้วย
ผลึกเฟอร์โร แมกเนติกระดับนาโนจากระบบที่
มีและไม่มีซีิลิกาเปน็องคป์ระกอบด้วยวิธีอนิคอ
เปอเรชัน 

451,800 ดร.วิไลวรรณ ลีนะกลุ 

ดร.กฤษ สุจริตต้ังธรรม 

งปม.รายจ่าย 

3 

การปรับปรุงความเหนยีวและความทนแรง
กระแทกของ พอลิแลกตกิแอซิดโดยการใช้
น้ ามันถั่วเหลืองที่ผ่านการดัดแปรและเส้นใย
ธรรมชาติ 

379,500 ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกลุ  

ดร.วัลลภ หาญณรงคช์ิย 

งปม.รายจ่าย 

4 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
โต้ตอบด้วยดวงตา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนในระดับ ประถมศึกษา สาหรับ
นักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการ ควบคุม
ด้วยมือ 

406,600 นางวีรวรรณ จันทนะทรัพย์ 

ดร.วิภา จักรชัยกล ุ

น.ส.วรวีรรณ์ วิเศษสิงห์ 

งปม.รายจ่าย 

5 
การศึกษาประสิทธิภาพการทางานของ
แบคทีเรียในนาข้าวปนเปื้อนเงินนาโน 

542,200 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ  

ดร.ไพศาล การถาง  

นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ 

งปม.รายจ่าย 



6 
การผลิตกา๊ซชีวภาพที่มีคุณภาพเพ่ือการใช้
อย่างยั่งยืนใน ชุมชนบ้านถ้าเสือ จ. เพชรบรุิ 

271,000 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ  

ดร.ภัทริกา สูงสมบตัิ  

นายบญุเลิศ เตม็คอน 

งปม.รายจ่าย 

7 

การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เส้นทาง
ประวัติศาสตร์ 4 ภาค เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

316,200 นางนิภาพร ปัญญา 

ผศ.อดุมเดชา พลเยี่ยม  

นางภภสัสร สิงหธรรม  

อบุลวัลย์ อนิทรปัญญา 

งปม.รายจ่าย 

8 
การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์วาวแสงส าหรับการ
ตกแต่งส าเร็จบนผ้าฝ้ายเพ่ือใช้ในงานด้าน
ความปลอดภัย 

135,400 ดร.ดัชชนี ไกรศริิ งปม.รายจ่าย 

9 

การเตรียมและศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง
และแมเิหล็กของอนภุาคคอมโพสิตระดับนาโน
เมตรของไฮดรอกซีอะพาไทต์และซิงกเ์ฟอไรท์
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการรักษา มะเร็งในอนาคต 

451,800 ดร.ปิยะพงษ  ์ ปานแก้ว
ดร.ภทัริณี คลุมดวง 

งปม.รายจ่าย 

10 การผลิตกระดาษท ามือจากหญ้าชันกาด 20,000 ดร.วรินธร บุญยะโรจน ์ งปม.รายได้ 

11 

ศึกษาพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 

20,000 ดร.วภิา จักรชัยกล ุ

ผศ.สิริน สิระธนะกลุ 

นายวีรวัฒน  ์ เชี่ยวปัญญานันท์ 

งปม.รายได้ 

12 
การพัฒนาวิธีการวัดการพยากรณ์มรสุมฤดู
หนาวใน ประเทศไทย 

20,000.00 ดร.สุนิสา สายอปุราช  

น.ส.ชวนี  สภุิรัตน์  

น.ส.ปิยธิดา รุจะศริิ 

งปม.รายได้ 



13 
การคดัแยกและศึกษาคุณลักษณะจุลินทรีย์ที่มี
ศักยภาพ ในการบ าบัดกา๊ซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่
ไดจ้ากเหมอืงถ่านหินแมเิมาะ จังหวัดล าปาง 

20,000 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 

ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ 

 

14 
สโตแคสติกเพ่ือวิเคราะห์สถานะบีบอดัของแสง
ในวงแหวนสั่นพ้องแพนด้า 

20,000 ดร.ชัชวาล ศรีภักดี  

15 
การพัฒนาต้นแบบรายงานการสร้างเครื่องจักร
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการ
แข่งขันให้กับอตุสาหกรรมไทย 

20,000 นางภภสัสร สิงหธรรม 

นายโชคชัย สิงหธรรม 

 

16 
การบ าบัดฟอสเฟตจากน้าเสียด้วยวัสดกุรอง
ร่วมกับเปลือกหอยแครง 

20,000 น.ส.วรนชุ ดลีะมัน  

ดร.วรินธร บุญยะโรจน ์

 

17 
ปัจจยัความสาเร็จในการบริหารจัดการสถาบนั 
การเงินชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 

20,000 ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน์  

นายสนทยา เขมวิรัตน์  

ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย 

 

18 
สัณฐานวิทยาและการกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ 
โพโดสเต็ม เอซีอ่ีในจังหวัดชัยภูมิ 

443,000 น.ส.เพ็ชรรัตน์  เวฬุคามกลุ  

19 

ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของสาร
ป้องกันก าจัด ศัตรูพืชตกค้างในดินเพาะปลูก
ข้าวและระดับการปนเปื้อน 
ในเมล็ดข้าว 

271,200 ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  

20 
การดดัแปลงพ้ืนผิวตัวดดูซับส าหรับก าจัด
ไอออนตะกั่วจากสารละลาย 

20,000 ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  

21 
ทฤษฎี ไอโซมอร์ฟิสึมของโครงสร้างพีชคณิต 
MV-algebras 

20,000 ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์  

ดร.วิทวัส พันธวิมล 

 



22 
วิทยาศาสตรแิละเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในอตุสาหกรรม 
4.0 

50,000 ดร.ไพศาล การถาง  

นายธนพงศ  ์ สารีอินทร์ 

นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ 

นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล  

นายภริมย์ เอียดดา 

 

 รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ 4,280,100   

 


