ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2563
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ

งบที่ไดรับจัดสรร

เลขที่สัญญา

1,666,500
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 13 โครงการ
โมเดลการบริหารผูสงมอบปจจัยการผลิตเชิงกลยุทธในอุตสาหกรรม
1 อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก
ปจจัยที่สงผลตอความกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสห
2 กิจศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
4
5
6

7

8

9

นางสาวณิชากร ทองเปลว 90
นางสาวปยธิดา รัตนคุณ 10

311,000
25,000

นางสุนิจ ผลภักดี 50
นายณฤพลวัทน โชติทุม 40
นางชนาพร บุญเกิด 10

25,000

กระบวนการชวงชิงอํานาจและแนวคิดเชิงจริยธรรมในวรรณกรรม
เรื่องฉลาดเกมสโกง

น.ส.บุณฑริกา ขุนวิมล 100

25,000

คุณลักษณะการเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ
การพัฒนาโปรแกรมการฝกอานอภิธานศัพทหลายรูปแบบผานสื่อ
มัลติมีเดียสําหรับเพิ่มความสามารถ ในการเรียนรูคําศัพทและความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี
การวิเคราะหกลวิธีการแปลบทบรรยายใตภาพในภาพยนตรตลก
ตื่นเตนจากภาษาอังกฤษ เปนภาษาไทย

ผศ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน 90
นางสาวรัตนาวรรณ วิเศษ 10
ดร.นันทนปพร ดุรงคพันธุ 90
นายดนุชวัฒน สุวรรณศิลป 10

25,000

ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร 100

25,000

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กรณีศกึ ษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ

ผศ.วีรวรรณ ธานี 50
น.ส.สุพรรณี รัตนานนท 20
นายวรพล แจมสวัสดิ์ 15
นายธนาชัย จันทชาติ 15

15,000

ความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา น.ส.ปวีณา เมธีวรกิจ 85
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
นายสินทรัพย แซแต 5
มงคลตะวันออกที่มีตอรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ น.ส.ปยธิดา ต.ไชยสุวรรณ 5
น.ส.ปวริศา กิจประสพ 5

20,000

ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการ น.ส.สุพรรณี รัตนานนท 50
จัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ผศ.วีรวรรณ ธานี 20
ราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ
น.ส.วันทนา รอดประเสริฐ 15
นายเสกสรร สวัสดิรักษา 15

20,000

ผ001/2563

ผ002/2563
ผ003/2563
ผ004/2563

40,000
ผ005/2563
ผ006/2563

ผ007/2563

ผ008/2563

ผ009/2563

10 การวิเคราะหกลวิธีการแปลรายการอาหารไทยเปนภาษาอังกฤษ

นายพรชัย พรวิริยะกิจ 100

16,000

ผ010/2563

11 การวิเคราะหการเลือกใชคําซ้ําในงานแปลจินตนิยาย
การพัฒนาภาษาอังกฤษผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มชุมชนการ
12
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร 100

25,000

ผ011/2563

น.ส.วรินทร แดนดี 100

25,000

นางชนธี ชํานาญกิจ 100

25,000

นางสาวปยะภรณ บุญชวยรอด 100

60,000
30,000

13 การวิเคราะหคุณคานวนิยาย เรื่องบุพเพสันนิวาส ของ จันทรยวีร
สมปรีดา2 โครงการ
คณะศิลปศาสตร
1

องคประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจกลับมาทองเที่ยวซ้ําของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ: กรณีศึกษา แหลงทองเที่ยว
พื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก

ผ012/2563
ผ013/2563

ผ014/2563

ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2563
ลําดับ

2

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ

นววิถีของครอบครัวยุคใหมที่อาศัยในอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) ตาม นายสิทธิชัย สุขธรรมสถิต 80
แนวรถไฟฟาบีทีเอสในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
นางสาว รุจิรา เจริญสวัสดิ์ 20

สถาบันเทคโนโลยีการบิน 4 โครงการ
1

2

กลยุทธการพัฒนาการปฏิวัติทาอากาศยานดิจิทัลเพื่อรองรับการเปน นาย พุทธชน อนุรักษ 55
ศูนยกลางการบินพาณิชยระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก; ทาอากาศ นายคุณานันท สุขพาสนเจริญ 45
ยานนานาชาติอูตะเภา ระยอง-พัทยา
การศึกษาเปรียบเทียบระบบสารสนเทศทางการบินของสายการบินที่ นายบุญญวัฒน อักษรกิตติ์ 60
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
น.ส.วรรษมนต สันติศิริ 40

โมเดลความสุขของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน กรณีศึกษาสายการ ดร.สมพงษ อัศวริยธิปติ 100
บินตนทุนต่ําและสายการบินเต็มรูปแบบในประเทศไทย
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคบนเกาะสี นายพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 60
4
ชังเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
นายธํารงค เจียมทองอรุณ 40
คณะสัตวแพทยศาสตร 3 โครงการ
3

1

2

3

การใชคาโลหิตวิทยาและคาชีวเคมีในเลือดเพื่อพยากรณการ ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ 50
น.สพ.อธิคม ชินออน 20
เกิดโรคมะเร็งในสุนขั

งบที่ไดรับจัดสรร
1,666,500
30,000

ผ015/2563
100,000
25,000
ผ016/2563
25,000
ผ017/2563
25,000
25,000

สพญ.ศิริลักษณ มีสุวรรณ 50
น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี 50

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อCryptosporidium spp. ที่ สพญ.ดร.มนัน ชาญนําสิน 90
แยกจากสุกรในประเทศไทย
นางสาวศิประภา เจนสัญญายุทธ 5
นางสาวปญจพร โพธิ์ทอง 5

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 โครงการ

ผ018/2563
ผ019/2560

150,000
50,000

สพญ.วีณา จูงพันธุ 20
สพญ.ศิริลักษณ มีสุวรรณ 10

ประสิทธิภาพของสารสกัดฟาทะลายโจรในการยับยั้งการเจริญของ
มะเร็งเตานมในสุนัข

เลขที่สัญญา

ผ020/2563

50,000
ผ021/2563
50,000
ผ022/2563

165,000

การปรับปรุงคุณภาพไสอั่วปลานิลไขมันต่ําดวยพืชในทองถิ่น

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส 100

25,000

การทําแหงดอกบัวดวยเทคนิคสุญญากาศรวมกับสารดูดความชื้น

ดร.กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต 60
นายศรีมา แจคาํ 40

25,000

นางสาววิจิตร วิโสรัมย 70
ดร. มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล 30
(คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

20,000

3

ศึกษาการแบงเซลลแบบไมโอซิสของมวนผักกาด (Strachia
crucigera)

4

การออกแบบปมน้ําดวยกําลังไอน้ํา

ดร.จิรวัฒน สิตรานนท 100

25,000

ผ026/2563

5

การอบแหงแกวมังกรดวยโรงเรือนอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ดร.กมลวรรณ จิตจักร 100

25,000

ผ027/2563

1
2

ผ023/2563
ผ024/2563
ผ025/2563

ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2563
ลําดับ

6

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ

การอบแหงอาหารทะเลดวยโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับโซลา นายศรีมา แจคํา 60
เซลล
นายกิตติศกั ดิ์ วิธินันทกิตต 40
ผลของน้ําสกัดจากบัวกินสายที่มีตอการยืดยาวผลแตงกวา

7

น.ส.รัชดา ไชยเจริญ 50
นางสาวกรณัฏฐ นาคภิบาล 40
นายมนัส อารีย 10 (สถาบันบัว )
(เปลี่ยนหัวหนาโครงการเปน
นางสาวกรณัฏฐ นาคภิบาล 45
น.ส.รัชดา ไชยเจริญ 45
นายมนัส อารีย 10)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 โครงการ
1

ปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดตอการสรางแรงจูงใจใหนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติเรียนรูมวยไทยในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

น.ส.สรวงภรณ สัจภาพพิชิต 100

งบที่ไดรับจัดสรร
1,666,500
20,000

ผ028/2563
25,000

ผ029/2563

250,000
50,000
ผ030/2563

2

การเตรียมความพรอมของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย: การยอมรับ นางสาวกุลธิดา มะลิซอ น 100
สังคมไรเงินสดของผูบริโภค

50,000

3

การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกการฝกอบรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

น.ส.เสาวคนธ หนูขาว 100

50,000

4

การพัฒนาศักยภาพการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นของ
ผูสูงอายุ

น.ส.จารุวรรณ นิธิไพบูลย 100

50,000

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับนวัตกรรมการถายทอดสดบนเฟซบุค
(Facebook Live) ของกลุมผูใชในเขตกรุงเทพมหามคร

น.ส.ศนียา พันธศรี 100

50,000

5

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 13 โครงการ
การศึกษาวัสดุปลูกและปุยอินทรียที่เหมาะสมในการ
1
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดพันธุเรดโอค

เลขที่สัญญา

ผ031/2563
ผ032/2563
ผ033/2563
ผ034/2563

110,500
น.ส.รัตนากร กฤษณชาญดี 100

8,500

นางสุวรรณ กอแกว 70
นางสาวศรัณยา วิทยาคม 30

8,500

2

การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารแผนยุทธศาสตร คณะ
เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

8,500

3

ปริมาณผลผลิตและการเกิดโรคของถั่วลิสง 6 สายพันธุเมื่อปลูกใน
ดร.รัตติกาล เสนนอย 100
ระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโคนเนาขาวจาก
เชื้อรา Sclerotium rolfsii

8,500

4

การศึกษาจํานวนตนตอหลุมปลูกและการตอบสนองตอแสงเทียมของ ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช 60
ผักกวางตุงที่ปลูกในระบบไฮโดรบอกซ
รศ.ดร. ปราโมทย พรสุริยา 20
ดร.ธนาวัฒน เยมอ 20

5

อิทธิพลของแสงตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของตนกะเพราแดง ดร.ธนิตชยา พุทธมี 100
(Ociemum sanctum L.)

8,500

ผ035/2563

ผ036/2563

ผ037/2563

ผ038/2563
ผ039/2563

ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2563
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ

งบที่ไดรับจัดสรร
1,666,500
8,500

เลขที่สัญญา

การประเมินสัณฐานวิทยาและการใหผลผลิตของขาวหนวยเขือ

รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ 70
รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ 30

7

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบของเทายายมอมในการ
ยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรคพืชบางชนิด

ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง 100

8,500

8

ผลของการใช Bacillus spp. ตอการเจริญเติบโตและการรอดตาย
ของกุงกามกราม

ผศ.ดร.จันทรพิมพ กังพานิช 100

8,500

ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ํา
บางพระ จังหวัดชลบุรี

ดร.วราทิตย ดลสุจิต 80
รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 20
(คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

8,500

การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเปลือกลําตนและใบไขเนาตอ
อัตราการเจริญเติบโตของลูกกุงกามกราม

8,500

10

ผศ.ดร.ชงโค แซตั้ง 80
ผศ.วัชรากร พาหะนิชย 10
(บุคคลภายนอก คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร)
น.ส.จันทรทิพย ทองจันทร 10

11 เทคโนโลยีการจัดการการปลูกขาวแบบน้ําแหง

ดร.สุพรรษา ชินวรณ 100

8,500

ผ045/2563

12 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของตนเทายายมอมในดินเค็ม

นางสาวรุศมา มฤบดี 100

8,500

ผ046/2563

การเสริมผักปลังในอาหารสัตวปกตอประสิทธิภาพการผลิตและ
13 คุณภาพไข

ปวีณอิศรัชต เคนจันทน 80
นส.พ.ราชันย อัพภัยชา 10 (สัตวแพทย)
นางสาวอนันทญา แสนสวัสดิ์ 10 (คณะวิทย)

8,500

6

9

คณะเทคโนโลยีสังคม 8 โครงการ

แอปพลิเคชันตรวจขอสอบโดยใชเทคนิคการประมวลผลภาพ นายคณภร ควรรติกุล 60

ผ047/2563
120,000
15,000
ผ048/2563

มนัสนันทน บุญปาลวงศ 60
นางสาวมีนนภา รักษหิรัญ 20
ผศ. ไกรสร รวยปอม 20 (เทคโนอุตฯ)

15,000

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกลวยไขของ
เกษตรกรในตําบลสองพี่นอง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

นางสาวศิริวรรณ สุขประเสริฐ 70
นายปราโมทย ถวิลรักษ 10
นางสาวจิรานุช ยวงทอง 10
นางสาวปทมา เกรัมย 10

15,000

15,000

4

ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของ นางสาวศิริวรรณ สุขประเสริฐ 70
นักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
นายปราโมทย ถวิลรักษ 10
นางสาวจิรานุช ยวงทอง 10
นางสาวปทมา เกรัมย 10

5

การพัฒนาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

15,000

3

นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ 60
นางอัชฌาวรรณ สาหรายทอง 40

ผ042/2563

ผ044/2563

ระบบคนหาเสนทางอัจฉริยะภายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

2

ผ041/2563

ผ043/2563

นายวุฒิภัทร หนูยอด 20
น.ส.กชนิภา เสริมสัย 20

1

ผ040/2563

ผ049/2563

ผ050/2563

ผ051/2563

ผ052/2563

ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2563
ลําดับ

6

7
8

ชื่อโครงการ
การประยุกตใชทฤษฎีไวยากรณสากลเพื่อชวยนักศึกษาใหเขาใจ
ประโยคซับซอนในขอความวิชาการ

ผูรับผิดชอบ
นางสาววาริสา เหมกิตติวัฒน 50
นางสาวอาริสาย รุงเรืองผล 20
นางสาวมัทนา ชาญกิจ 15
นางสาวอาภาพรรณ ติยะวงศ 15

ผ053/2563
15,000

การสํารวจสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเปนแนวทางในการจัด
เสนทางการทองเที่ยว

15,000

นางสาวนลินี ชนะมูล 60
นายสุทธิพงษ คลองดี 30
นางพูลศิริ ประคองภักดิ์ 10

สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพริกไทยจันทบูร (Piper
nigrum L.)

น.ส.ปฐมาภรณ ทิลารักษ 70
นางสาวอมรรัตน สุวรรณโพธิ์ศรี 20
นางสาวพิริยาภรณ อันอาตมงาม 10

300,000
20,000
ผ056/2563
20,000

2
3

ผลของระยะเวลาการคั่วตอคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีจุลินทรียและ ผศ.ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน 80
ประสาทสัมผัสของขาวดํางอกสายพันธุพื้นเมือง
นางสาวสรัลรัตน พวงบริสุทธิ์ 20

20,000
20,000

4

การเพาะเลี้ยงไกปาตุมหูขาวเพื่อการอนุรักษและปลอยคืนสูธรรมชาติ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 50
เขตอุทยาน แหงชาติเขาคิชฌกูฏ
นางปาริชาต ปุระมงคล 25
นางสาวคีญาภัทร กองรอย 25
ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอรไฟฟาสําหรับการเกษตร

20,000

5

6

ผ057/2563

ผ060/2563

20,000

ชุดขับไลสัตวฟนแทะในสวนทุเรียน

20,000

7

ผ061/2563
ผ062/2563

20,000

8

การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุและพัฒนาผลิตภัณฑพรรณ น.ส.ญาณนันท สุนทรกิจ 40
ไมน้ํากลุมมอสน้ําเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก
นางสาวนิภาพร จุฬารมย 30
นายดุสติ ศรีวิไล 30

9

การคัดแยกและคัดกรองเชื้อแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟดจากชะมวง
เพื่อหาสายพันธุที่มีฤทธิ์ตานตอจุลินทรีย

20,000

ดร.คมสันต สุปอง 100

ผ058/2563
ผ059/2563

อุปกรณเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากพลังงานลมดวยเพียโซ-อิเล็กทริก นายวุฒิไกร จันทรขามเรียน 60
สําหรับฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
นายยิง่ ยศ ทิพยศรีราช 40
นายวุฒิไกร จันทรขามเรียน 50
นายชาคริต วินิจธรรม 25
นางสุจิตรา ทิพยศรีราช 25

ผ054/2563
ผ055/2563

ผลของการเจือบิสมัทเฟอรไรดตอคาความแข็งระดับจุลภาคของเซรา นางสาว รตบงกช แสนจุม 80
มิกบิสมัทโซเดียมโพแทสเซียมไททาเนต
นางสาวขวัญจิต ออกเวหา 10
นายจิรวัฒน ณ พัทลุง 10

นายประหยัด กองสุข 80
นายวรพล ชินสถิต 20
(วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง)

เลขที่สัญญา

1,666,500
15,000

การพัฒนาสื่อ Motion Graphic แนะนําสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ นายสุทธิพงษ คลองดี 60
ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
นางสาวนลินี ชนะมูล 40

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการเกษตร 15 โครงการ
1

งบที่ไดรับจัดสรร

ผ063/2563
ผ064/2563

ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2563
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ชุดอุปกรณราคาประหยัดสําหรับการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามัน นายอัคฆพงศ สถาวรินทุ 50
ผศ.ไกรสร รวยปอม 50
10 พืชใชแลวเปนเชื่อเพลิงทางเลือกในเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็ก

งบที่ไดรับจัดสรร
1,666,500
20,000

ผ065/2563

ผลของการจัดการปุยชวงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ดร.ชัยวัฒน มครเพศ 60
รศ. มาโนชญ กูลพฤกษี 20
11 ผลและการออกดอกกอนฤดูในปถัดไป
ดร. บัญชา เวียงสมุทร 20

20,000

การศึกษาผลของอายุชอดอก และอาหารเพาะเลี้ยงที่มีตอการชักนํา
12 แคลลัสของสละสายพันธุสุมาลี

น.ส.กมลมนัส วัฒนา 70
นางสาวพัชรา บํารุง 15
นายกฤษฎา เจริญมูล 15

20,000

ผศ. รวินิภา ศรีมูล 70
นายจักรพันธ โพธิพัฒน 30
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี)

20,000

13

14

การบําบัดสีในน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมทอเสื่อกกพื้นบานโดยใชไคโต
ซานชนิดเยื่อแผน

เครื่องผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน ผศ.ไกรสร รวยปอม 50
นายอัคฆพงศ สถาวรินทุ 50

ระบบควบคุมการใหน้ําตนมังคุดเพื่อกําจัดเพลี้ยไฟควบคุมผานสมารท น.ส.ขวัญจิต ออกเวหา 50
นายกฤษฏา เจริญมูล 30
15 โฟน
นายดนัย ทองธวัช 20
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 2 โครงการ
การนํากาบมะพราวและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเปน
ถานกัมมันตและนําไปใชประโยชน
1

2

ศึกษาการบริหารจัดการหวงโซอุปทานการผลิตผาทอยกมุกของชาว
ไทยยวน โดยใชทฤษฎี Supply Chain Operating Reference
Model (SCOR Model): กรณีศึกษากลุมทอผาตําบลตนตาล อําเภอ
เสาไห จังหวัดสระบุรี

ดร. ศศิธร สรรพอคา 35
นายณรงค ชัยสงเคราะห 25
นางสุธารวดี สุขะวนวัฒน 25
รศ.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 15 **
(ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
นางมัณทนาภรณ อรุณเรือง 60
นายวรพงษ อรุณเรือง 40 **
(สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ วิทยาลัยเพาะชาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)

เลขที่สัญญา

ผ066/2563

ผ067/2563

ผ068/2563
20,000

ผ069/2563

20,000
ผ070/2563
100,000
50,000

ผ071/2563

50,000
ผ072/2563

