โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2557
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 7 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

1 ระบบแนะนำเส้นทำงกำรเดินทำงสำหรับผู้พิกำร
ทำงสำยตำ
2 ผลของกำรใช้เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภำษำไทย
3 กำรผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซ็กคำไรด์จำกแป้งมัน
สำปะหลังด้วยกระบวนกำรทำงเอนไซม์
4 เทคโนโลยีทำงชีวภำพ “หัวเชื้ออัดเม็ด รำชมงคล
ธัญบุรี”
เพื่อกำรพัฒนำชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
5 กำรศึกษำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกระบวนกำร
ผลิตสำรสกัดสะเดำไทยเชิงธุรกิจ
6 กำรพัฒนำชุดทดลองสำหรับปฏิบตั ิกำรทัศนศำสตร์
โดยใช้เลเซอร์ไดโอด

7 กำรศึกษำกำรดูดซับโครเมียมด้วยเซลลูโลสที่ปรับปรุง
โครงสร้ำง และสร้ำงแบบจำลองกำรดูดซับด้วยระบบ
โครงข่ำยประสำทเทียม

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.สุวรินทร์
ปัทมวรคุณ
อ.จตุรพิธ
เกรำะแก้ว
ดร.อนันต์
บุญปำน
ผศ.ดร.สุกำญจน์
รัตนเลิศนุสรณ์
ผศ.ดร.สมพร
เพลินใจ
(หัวหน้ำโครงกำรใหม่)
อ.เดี่ยว อภัยรำช
(หัวหน้ำโครงกำรเก่ำ)
ดร.ทักษ์กมนต์
วิจักษณ์ธนำวุฒิ
ดร.เสำวภำค
สุขตระกูลเวศ

จานวนเงิน
(บาท)
ขออนุมัติ
180,000
180,000

การดาเนินการ
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3

หมายเหตุ
ส่งรูปเล่ม
100,011

ปิดโครงกำร

100,865.45

ปิดโครงกำร

387,000

ปิดโครงกำร

589,500

ปิดโครงกำร

180,000

ปิดโครงกำร

72,000

ปิดโครงกำร

360,000

ปิดโครงกำร

1,948,500

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2557
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 9 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

จานวนเงิน
(บาท)
ขออนุมัติ
270,000

การดาเนินการ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3

หมายเหตุ
ส่งรูปเล่ม
270,000

1 กำรเตรียมอนุภำคโคพอลิเมอร์ระดับนำโนเมตร
โดยใช้มอนอเมอร์จำกสำรมวลชีวภำพ
2 กำรเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนำโนเมตรที่หุ้ม
วัสดุเก็บควำมร้อนด้วยกระบวนกำรสังเครำะห์แบบ
มินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสำหกรรมสิ่งทอ

ผศ.ดร.อมร
ไชยสัตย์
ผศ.ดร.ปรียำภรณ์
ไชยสัตย์

3 จลนพลศำสตร์ของกำรดูดซับโปรตีนเชิงแข่งขัน
จำกสำรละลำยโปรตีนผสมสำมชนิด
4 กำรเตรียมและศึกษำสมบัติของแผ่นนำโนคอมโพสิต
พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์สำหรับเยื่ออิเล็กโทรไลต์
5 กำรเปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรแปรปรวน
ของบรรยำกำศชั้นบนกับภัยพิบตั ทิ ำงธรณีที่เกิดใน
บริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6 โครงสร้ำงระดับจุลภำคและสมบัตกิ ำรเร่งปฏิกริ ิยำ
ด้วยแสงของฟิล์มไททำเนียมไดออกไซด์ที่เตรียม
โดยวิธีโซลเจล
7 กำรสังเครำะห์แผ่นกรำฟีนขนำดเล็กโดยใช้พืชประเภท
หัวใต้ดินในกำรลดปริมำณออกซิเจนที่ผิวของแผ่น
กรำฟีนออกไซด์
8 กำรเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสำรหอมสำหรับ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ดร.นริศร์
บำลทิพย์
ดร.มรกต
พุทธกำล
ดร.นิธิวัฒน์
ชูสกุล

661,700

342,000

รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ

ผศ.กิติพัฒน์
อนุรักษ์ฤำนนท์

126,000

ปิดโครงกำร

ดร.วรนุศย์
ทองพูล

161,900

ปิดโครงกำร

ผศ.ดร.ปรียำภรณ์
ไชยสัตย์

404,900

270,000

270,000

315,000

404,900

ปิดโครงกำร
โครงกำร
ต่อเนื่อง
(ปีที่ 2)
ปิดโครงกำร
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
ปิดโครงกำร

โครงกำร
ต่อเนื่อง
(ปีที่ 1)
ปิดโครงกำร

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2557
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่

ชื่อโครงการ

9 คุณสมบัติซินทิลเลชั่นของผลึก LuYAP:Ce และ BGO

หัวหน้าโครงการ
ดร.อัคคพงศ์
พันธุ์พฤกษ์

จานวนเงิน
(บาท)
ขออนุมัติ
179,900
2,731,400

การดาเนินการ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3

หมายเหตุ
ส่งรูปเล่ม
ปิดโครงกำร

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ ประจาปี 2557
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 13 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

1 กำรพัฒนำชุดทดลองกำรแทรกสอดของไมเคิลสัน
แบบมัลติมิเดียปฏิสัมพันธ์
2 ทฤษฎีกรำฟกับงำนตำรำงสอน
3 กำรพัฒนำหุ่นจำลองมือคนเพื่อช่วยสอนกำรกดจุดฝ่ำมือ
แผนไทยสำหรับคนตำบอด

หัวหน้าโครงการ
นำงสำวจันทนี
อุทธิสินธุ์
นำยอลงกต
สุวรรณมณี
รศ.ดร.สุวรินทร์
ปัทมวรคุณ

จานวนเงิน
(บาท)
ขออนุมัติ
108,000
269,900
23,000

4 กำรคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภำพในกำรย่อยไขมัน
จำกน้ำทิ้งบริเวณมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี

ดร.จันทิมำ
ฑีฆะ

50,000

5 กำรผลิตปุ๋ยน้ำชีวภำพขี้แดดนำเกลือเพื่อกำรเกษตร
อย่ำงยั่งยืน

ผศ.ฐิตยำ
ศรขวัญ

50,000

6 กำรขึ้นรูปวัสดุผสมระหว่ำงแบไรต์และยำงธรรมชำติ
สำหรับกำบังรังสีเอกซ์

ดร.ศรำวุธ ใจเย็น

50,000

การดาเนินการ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3

หมายเหตุ
ส่งรูปเล่ม
ปิดโครงกำร
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
เทคโนคอมฯ
(คณะ)
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
ชีววิทยำ
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่ 1
ปิดโครงกำร
เคมี
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่ 1
ปิดโครงกำร
ฟิสิกส์
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่ 1
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ ประจาปี 2557
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

จานวนเงิน
(บาท)
ขออนุมัติ
50,000

7 กำรสร้ำงตัวควบคุมเพื่อตั้งอุณหภูมิและตั้งเวลำ
กำรต้มน้ำ หลังต้มน้ำให้เดือดแล้วของหม้อนึ่ง
ลูกประคบสมุนไพรไทยอัตโนมัติพร้อมใช้สำหรับ
ผู้สำยตำปกติและผู้พิกำรทำงสำยตำ

นำยไกรมน มณีศลิ ป์

8 กำรสร้ำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียนรูภ้ ำษำเพื่อกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมทำงภำษำในกลุม่ ชำติพนั ธุ์ (กะเหรี่ยง)
ภำคตะวันตก กรณีศึกษำ บ้ำนยำงน้ำกลัดเหนือ
อำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

นำยประภำส ทองรัก

50,000

9 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมะม่วงหำวมะนำวโห่ Carissa นำงสำวมำนิดำ โชรัมย์
carandas L.

50,000

10 กำรพัฒนำดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม

นำยเจ๊ะฮำซัน เจ๊ะอุบง

50,000

11 กำรใช้เทคนิค มัลติเพล็กซ์ พีซีอำร์ สำหรับตรวจสอบ
แบคทีเรียก่อโรค Salmonella spp. และ
Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

ดร.จิรำภรณ์ อนันต์
ชัยพัทธนำ

50,000

การดาเนินการ
งวดที่ 1 งวดที่ 2
งวดที่ 3

หมายเหตุ
ส่งรูปเล่ม
เทคโนคอมฯ
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่ 2
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
วิทยำกำรคอมฯ
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่ 2
ปิดโครงกำร
ชีววิทยำ
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่ 2
ปิดโครงกำร
เคมี
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่ 2
ปิดโครงกำร
ชีววิทยำ
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่ 2
ปิดโครงกำร

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ ประจาปี 2557
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

12 วิธีเชิงคำนวณและวิเครำะห์สำหรับปัญหำไม่เชิงเส้น

นำยอัคเรศ สิงห์ทำ

13 กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนปฏิบัติกำร
ฟิสิกส์นิวเคลียร์

นำงสำวชนกนันท์
บำงเลี้ยง

จานวนเงิน
(บาท)
ขออนุมัติ
50,000

50,000

การดาเนินการ
งวดที่ 1
งวดที่ 2 งวดที่ 3

หมายเหตุ
ส่งรูปเล่ม
คณิตศำสตร์
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่ 2
ปิดโครงกำร
ฟิสิกส์
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่ 2
ปิดโครงกำร

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ ประจาปี 2557
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 19 โครงการ
ที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
1 กำรพัฒนำชุดโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก สำหรับกำจัด
ไนเตรต ไนไตร์ท ภำยใต้แสงอำทิตย์
2 กำรเตรียมเซลลูโลสจำกเยื่อกระดำษสำหรับใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์ในอุตสำหกรรมอำหำร

ดร.ฉัตรชัย
พลเชี่ยว
ผศ.ดร.อมร
ไชยสัตย์

จานวนเงิน
(บาท)
ขออนุมัติ
360,200

หมายเหตุ
ส่งรูปเล่ม
ปิดโครงกำร

ดร.วิยดำ
คำเอม
นำยอลงกต
สุวรรณมณี
ดร.จิรำภรณ์
อนันต์ชัยพัทธนำ

270,100

โครงกำร
ต่อเนื่อง (ปีที่ 1)
ปิดโครงกำร
ปิดโครงกำร

225,100

ปิดโครงกำร

28,000

6 วิธีกำรหำผลเฉลยสำหรับปัญหำจุดตรึงของ
ตัวดำเนินกำรไม่เชิงเส้นบำงตัว

ดร.วรรณำ
ศรีปรำชญ์

20,000

7 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยขอรับ
คำปรึกษำจำกคลินิกคณิตศำสตร์

นำยอัคเรศ
สิงห์ทำ

2,000

8 กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์กำรเรียนของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีในวิชำปฏิบตั ิกำรเคมีอนิ ทรีย์

นำงสำวสุมนำ
ปำนสมุทร

2,000

9 กำรศึกษำกำรปนเปื้อนสำรเคมีในชำนมไข่มุกในชุมชน
คลองหก จังหวัดปทุมธำนี

ผศ.ดร.เนตรนภิส
แก้วช่วย

28,000

10 กำรออกแบบและพัฒนำวงจรแยกสัญญำณไฟฟ้ำ
แบบอนำลอกและดิจิตอลเพื่อใช้งำนในระบบควบคุม

ดร.วรนุศย์
ทองพูล

28,000

ชีววิทยำ
(คณะ)
ปิดโครงกำร
คณิตศำสตร์
(คณะ)
ปิดโครงกำร
คณิตศำสตร์
(คณะ)
ปิดโครงกำร
เคมี
(คณะ)
ปิดโครงกำร
เคมี
(คณะ)
ปิดโครงกำร
ฟิสิกส์
(คณะ)
ปิดโครงกำร

3 ขั้นตอนวิธีกำรทำซ้ำสำหรับกำรแก้ปัญหำดุลยภำพ
กับกำรประยุกต์สู่ควำมเสถียรของตลำด
4 กำรหำผลเฉลยสมกำรเพลล์ x2 – Dy2 = ±N
5 ศึกษำกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในอำหำร
พร้อมบริโภคในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธำนี

405,100

การดาเนินการ
งวดที่ 1
งวดที่ 2 งวดที่ 3

405,100

1,200

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ ประจาปี 2557
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่

ชื่อโครงการ

11 ระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์สินค้ำ
OTOP ให้กับหมู่บ้ำนสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขำม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร
12 กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำรำยวิชำ
ระบบคอมพิวเตอร์และภำษำแอสแซมบลี
ซึ่งเรียนเสริมด้วยสื่อกำรสอนอีเลิรน์ นิง
13 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำสำขำวิชำสถิติ
ในรำยวิชำสถิตินอนพำรำเมตริกโดยใช้กำรจัดกำร
เรียนรู้แบบเน้นกำรรับรู้และกำรเชือ่ มโยงควำมคิด
14 กำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ในกำรทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะ
ของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษำ จังหวัดปทุมธำนี
15 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ
ที่เรียนผ่ำน e-learning กับกำรเรียนกำรสอนแบบ
ห้องเรียนปกติ ประจำปีกำรศึกษำ 2556
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
16 กำรศึกษำปริมำณขยะรีไซเคิลและแนวทำงกำรนำกลับ
มำใช้ใหม่ โดยนักศึกษำรำยวิชำชีววิทยำกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.อุไรวรรณ
อินทร์แหยม

จานวนเงิน
(บาท)
ขออนุมัติ
20,000

นำยคงเทพ
บุญมี

2,000

นำยเอกภักดิ์
ตันประยูร

2,500

นำงสำวอิศรำภรณ์
เทียมศร

20,000

ผศ.ดร.ชุติมำ
ประสำทแก้ว

7,000

นำยประดับรัฐ
ประจันเขตต์

2,000

การดาเนินการ
งวดที่ 1 งวดที่ 2
งวดที่ 3

หมายเหตุ
ส่งรูปเล่ม
วิทยำกำรคอมฯ
(คณะ)
ปิดโครงกำร
วิทยำกำรคอมฯ
(คณะ)
ปิดโครงกำร
สถิติ
(คณะ)
ปิดโครงกำร
สถิติ
(คณะ)
ปิดโครงกำร
เทคโนคอมฯ
(คณะ)
ปิดโครงกำร
ชีววิทยำ
(คณะ)
ปิดโครงกำร

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ ประจาปี 2557
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่

ชื่อโครงการ

17 ระบบสร้ำงเอกสำรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ :
กรณีศึกษำ มคอ.3 และ 5
18 กำรพัฒนำเทคนิคกำรวิเครำะห์ปิโตรเลียม
ไฮโดรคำร์บอนรวมในตัวอย่ำงดินโดยแก๊สโครมำโทร
กรำฟี/แมสสเปกโทรเมตรี
19 ระบบแนะแนวทำงอำชีพแก่ผู้ด้อยโอกำส
ด้วยเทคโนโลยีเว็บเชิงควำมหมำย

หัวหน้าโครงการ
นำยปองพล
นิลพฤกษ์

จานวนเงิน
(บาท)
ขออนุมัติ
5,000

นำงสำวสุมนำ
ปำนสมุทร

50,000

ผศ.ดร.บุรสั กร
อยู่สุข

50,000

1,527,000

การดาเนินการ
งวดที่ 1 งวดที่ 2
งวดที่ 3

หมายเหตุ
ส่งรูปเล่ม
วิทยำกำรคอมฯ
(คณะ)
ปิดโครงกำร
เคมี
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่
ปิดโครงกำร
วิทยำกำรคอมฯ
(กองทุนส่งเสริม
งำนวิจัย)
นักวิจัยใหม่
ปิดโครงกำร

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย ประจาปี 2557
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 3 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

1 กำรศึกษำฤทธิ์ทำงชีวภำพของเก้ำกำลังช้ำงสำร
2 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเชื้อรำปฏิปักษ์อัดเม็ด
เพื่อกำรพัฒนำชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3 แผ่นดูดซับเสียงและฉนวนควำมร้อนจำกยำงธรรมชำติ
เติมฟำงข้ำวหรือชำนอ้อยที่มีควำมต้ำนทำนต่อกำร
ติดไฟสูง
(ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำภำครัฐร่วมเอกชน
ในเชิงพำณิชย์)

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.จตุพร
เผ่ำพงษ์ไทย
ผศ.ดร.สุกำญจน์
รัตนเลิศนุสรณ์
ดร.สิงห์โต
สกุลเขมฤทัย

จานวนเงิน
(บาท)
ขออนุมัติ
720,000
900,000
350,000

การดาเนินการ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3

หมายเหตุ
ส่งรูปเล่ม
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ

