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รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภทนักวจิัย 
ระยะเวลา 

(เดอืน) 
ระยะเวลาด าเนินงานวจิัยที่

ระบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์ทีร่ะบุใน

สัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

2 2559 
การคดัแยกแบคทีเรียกรดแลกติกท่ีมี
คุณสมบติัเป็นโพรไบโอติกจาก
ผลิตภณัฑอ์าหารหมกัดอง 

ดร.ณฐักาญจน์ แดงมณี 
การแพทยแ์ผน
ตะวนัออก 

ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60 30 พ.ย. 60 123,100.00 173,100.00 

3 2559 

ปัจจยัพยากรณ์ความน่าเช่ือถือและ
ความดึงดูดใจของแหล่งสารต่อ

พฤติกรรมการบริโภคผ่านการส่ือสาร
การตลาดแบบ Unbranded Facebook 

Fanpage 

อาจารยช์ชัญา สกุณา นิเทศศาสตร์ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

หนา้ใหม ่ 12 1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60 30 พ.ย. 60 37,400.00 87,400.00 

4 2559 
การตดัทอนรูปทรงประติมากรรมเพ่ือ
ผลิต Art Toy (ประติมากรรมชา้งไทย

มีฝัน) 

อาจารยโ์กเมศ 
กาญจนพายพั 

ดิจิทลั อาร์ต 
งาน

สร้างสรรค ์
หนา้ใหม ่ 12 1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60 30 พ.ย. 60 158,600.00 208,600.00 

5 2559 
การเตรียมและการดดัแปรถ่าน 
กมัมนัตด์ว้ย เหล็ก (III) เพ่ือก าจดั 

อาร์เซนิกในน ้า 
ผศ.ปัญญา มณีจกัร์ วิทยาศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 15 ก.ย. 59 - 14 ก.ย. 60 14 ธ.ค. 60 92,000.00 142,000.00 

7 2559 

ผลของเจลตา้นสิวท่ีมีส่วนผสมของ
สารสกดัจากเห็ดเรืองแสง 

(Neonothopanus nambi) ต่อการลด
ปัจจยัในการก่อสิวของเช้ือ 

Staphyloccus spp. 

ดร.สุกลัญา หลีแจ ้
การแพทยแ์ผน
ตะวนัออก 

วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 30 ธ.ค. 60 91,145.00 141,145.00 
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รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภทนักวจิัย 
ระยะเวลา 

(เดอืน) 
ระยะเวลาด าเนินงานวจิัย
ทีร่ะบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

8 2559 

แผนผงัพฒันาพ้ืนท่ีสถานีขนส่ง
มวลชนและบริเวณโดยรอบตาม

แนวคิด Transit Oriented 
Development :  กรณีศึกษาสถานี

รถไฟฟ้าหลกัหกและบริเวณโดยรอบ 

ผศ.กฤตพร ลาภพิมล สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 31  ธ.ค. 60 41,500.00 91,500.00 

10 2559 
พฤติกรรมการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

ดร.ปาจรีย ์  
เหล่ียงประดิษฐ์ 

บริหารธุรกิจ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60 30 พ.ย. 60 55,000.00 105,000.00 

11 2559 
เคร่ืองเล่ือยกระดูกส าหรับการวินิจฉยั

ทางพยาธิวิทยา 
อาจารยอ์นนัตศกัด์ิ  

วงศก์  าแหง 
วิศวกรรม 

ชีวการแพทย ์
นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

หนา้ใหม ่ 12 1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60 30 พ.ย. 60 158,000.00 208,000.00 

13 2559 
การผลิตโปรตีนละลายไดเ้พื่อเป็น
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจากขา้วมอลต์

เสริมดว้ยกากร าสกดั 

รศ.ยพุกนิษฐ์  
พว่งวีระกุล 

เทคโนโลยอีาหาร 
นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 30 ธ.ค. 60 164,700.00 214,700.00 

14 2559 
ผลของสารท าความสะอาดฟันเทียม
ชนิดเมด็ต่อการก าจดัคราบชาของฐาน

ฟันปลอมชนิดพอลิเอไมด์ 

อาจารย ์ทพญ.สปัน  
เล็งเลิศผล 

ทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 30 ธ.ค. 60 94,430.00 144,430.00 

 

 

 

  
  
  
  


