
 
 

 
 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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จ ำนวนโครงกำร 1 1 1 11 0 3

จ านวนโครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย



 
 

 
 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 วิเคราะห์กราฟคะแนนเลือกตั้งและสมาชิกภาพต่อ
พรรคการเมืองของผู้สมัคร  ส.ส.” 

250,000 นางสาวธิดาวรร  คล้ายศรี วท. 

2 การสร้างแผ่นฟิล์มเส้นใยนาโนของไฮดรอกซีอะพาไทต์
ส าหรับใช้งานทางทันตกรรมเพ่ือออกสู่เชิงพาณิชย์ 

718,000 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว สป.อว 

3 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมวัสดุเพ่ือศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมสีเขียว 

5,500,000 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว ววน. 

 

รวม 3 โครงกำร 6,468,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 ส่งข้อเสนอโครงการ เรื่อง การกระจายตัวและ
แหล่งที่มาขององค์ประกอบเคมีและสารไอออนิกท่ี
ละลายน้ าในฝุ่น 2.5 ในชั้นบรรยากาศของจังหวัด
นนทบุรี 

ไม่ได้รับอนุมัติข้อเสนอ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

นางสาววรนุช ดีละมัน 

 

วช. 

2 ข้อเสนอ “โครงการ การพัฒนาต้นแบบเครื่องช่วย
หายใจด้วยระบบ IoTs ที่มีความแม่นย าในเชิง
พลศาสตร์การหายใจ” วงเงินงบประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

ไม่ได้รับอนุมัติข้อเสนอ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ดร.ไพศาล การถาง สดช. 

3 โครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างต้นแบบเครื่องทดสอบ
การกัดเซาะและการกัดกร่อน 

ที่อุณหภูมิสูงเพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเสียหายของ
วัสดุภายในหม้อต้มไอน้ า 

ไม่ได้รับอนุมัติข้อเสนอ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ 

 

รวม 3 โครงกำร -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 การพัฒนากระบวนการล้างใบชาขลู่เพ่ือลดปริมาณ
สารพิษการประเมินฤทธิ์ทางเภสัชเคมีและประสาท
สัมผัสเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของชาใบขลู่
(ลุงแกละสมุนไพรชาใบขลู่) 

150,000 นางสาวสิริรัตน์ พานิช 

นางปิยธิดา  พันธุนะ 

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 

นางสาวอัญชนา  ขัตติยะวงศ์ 

สป.อว 

2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์น้ ามะกรูดหมักผม (วิสาหกิจชุมชุนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตร หมู่ 3 ต าบบลบ้านปรก) 

200,000 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม 

ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล 

นางธนาพร บุญชู 

ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล ผศ.
สังเวย เสวกวิหาร ี

นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์ 

สป.อว 

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
และน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเชิงพานิชย์ (วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวน
นอก) 

200,000 นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์ 

นายกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์ 

นางสาวธนาพร บุญชู 

ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม 

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 

ผศ.สังเวย เสวกวิหารี 

นางสาวสิริรัตน์ พานิช 

สป.อว 



 
 

4 การพัฒนาสูตรต ารับครีมบ ารุงผิวหน้าจากสารสกัดหัว
ไชเท้า และการประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและทาง
ประสาทสัมผัส (สมุนไพรมิสโคโค่) 

150,000 ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 

นางสาว.สิริรัตน์ พานิช 

นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์ 

สป.อว 

5 การพัฒนาและออกแบบเครื่องอบกะปิเคยเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะปิเคยตาด า
คลองโคน) 

200,000 ดร.สุนิสา  สายอุปราช สป.อว 

6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพรักษ์โลกตาม
หลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนวียน (Girati (กีรติ)) 

100,000 นางสาววรินธร บุญยะโรจน์ 

นายศิริชัย สาระมนัส 

สป.อว 

7 การศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติที่เหมาะสมในการ
พัฒนากระบวนผลิตครีมกันแดด (หจก.ศรีไทยศิลป์
อุตสาหกรรม) 

150,000 นางสาววรินธร บุญยะโรจน์ 

นายศิริชัย สาระมนัส 

สป.อว 

8 เครื่องหยอดแป้งร่ าเกลือจืดแบบอัตโนมัติ (วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแป้งร่ าต าบลบางนางลี่) 

200,000 นายกิติยศ  ตั้งสัจจวงศ์ 

นางสาวชวนี สุภิรัตน์ 

สป.อว 

9 สุดยอดอาหารโปรตีน; โปรตีนจากพืชผสมผักและผลไม้  250,000 ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช สวทช 

10 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการซึมผ่านของน้ าด้วย SiO2 – 
ZrO2 เมมเบรนระดับนาโนฟิลเตรชัน โดยเจือสารใน
สารละลาย SiO2 – ZrO2 โซล 

250,000 นายวราวุฒิ  พุทธให้ สวทช 

11 การพัฒนาการปลูกหม่อนมัลเบอร์รี่แบบเกษตรอินทรีย์
คุณภาพสูงส าหรับสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
(OTOP) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจกลุ่มต้นน้ า  

400,000 นางสาวดวงฤทัย  นิคมรัฐ 

นางสาววัลลภา  ฟักประไพ 

นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน 

บพท. 

 

รวม 11 โครงกำร 2,250,000   
 

 



 
 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี (ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) : กลุ่มเขาส้ม
พอเพียง ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 

150,000 นางสาวอัญชนา  ขัตติยะวงศ์ สป.อว 

 รวม 1 โครงกำร 150,000   
 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 ผลิตภัณฑ์แผ่นมาร์คหน้ากระดาษใยไหมให้ความชุ่มชื้น
จากเซริซินและช่วยลดเลือนริ้วรอย จากสารสกัด
มะขามป้อมและสมอ 

940,990 นางสาวอัญชนา  ขัตติยะวงศ์ วท. 

 รวม 1 โครงกำร 940,990   
 

 

 

 

 

 



 
 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำรวิจัย งบประมำณ (บำท) คณะผู้วิจัย แหล่งทุน 

1 การศึกษาจลศาสตร์ของแก้วและการแปลงเฟสแก้ว
เซรามิกชีวภาพที่ประกอบด้วยเฟอร์โร/เฟอริแมกเนติก
คริสตัลระดับนาโนโดยกระบวนการวิธีโมดิฟายด์อินคอ
เปอเรชัน 

600,000 ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล สกว. 

 รวม 1 โครงกำร 600,000   
 


