สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 1 โครงการ 250,000 บาท
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 1 โครงการ 260.000 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบประมาณทัง้ สิ้น 510,000 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การวิเคราะห์หํวงโซํคุณคําของวิสาหกิจชุมชนมันสาปะหลัง น.ส.น้าฝน ใจดี 50%
ในเขตภาคตะวันออก
น.ส.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์
50%
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การพัฒนาแผนชุมชนอยํางมีสํวนรํวมเทศบาลตาบล
นางผานิตย์ ถิรพลงาม 40%
บางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
น.ส.ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ 20%
นางศุภวรรณ มาลีหวล 20%
น.ส.จงจิต ลิอํอนรัมย์ 20%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

ระบุคณะ/สาขา

ยอดที่ได้รบั ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร (บาท) คะแนน (บาท) /วันที่ทาสัญญา

สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

250,000

250,000 ง 06/2558
29 ตุลาคม 57

สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

260,000

260,000 ง 38/2558
30 ตุลาคม 57
510,000

510,000

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 2 โครงการ 405,000 บาท
คณะศิลปศาสตร์ (งบประมาณทัง้ สิ้น 405,000 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้
คณะศิลปศาสตร์
1 การพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์ฝนบริเวณ
ประเทศไทยด๎วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

โครงการ
ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล 60%
น.ส.เพ็ชรรัตน์ รุํงวชิรา 10%
ดร.ชลัมภ์ อุํนอารีย์ 20%*
ดร.วันจิตรา โต๏ะหวันหลง
10%*
บุคลภายนอก
นายวสันต์ รัตนากร 100%

2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การเข๎าถึงการผลิตสินค๎า
และบริการของชุมชนหมูํบ๎านหนองขาว อาเภอทํามํวง
จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช๎ โปรแกรมประยุกต์ของ google
บุคลภายนอก
คณะศิลปศาสตร์
รวม

ระบุคณะ/สาขา

ยอดที่ได้รบั
ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร
คะแนน (บาท) /วันที่ทาสัญญา
(บาท)

สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(บุคลภายนอก 90,000)

300,000

สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

105,000

210,000

105,000 ง 30/2557
23 ตุลาคม 57

90,000
315,000
405,000

ง 29/2557
24 ตุลาคม 57

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผํนดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 1 โครงการ 443,000 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 1 โครงการ 200,000 บาท
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบประมาณทัง้ สิ้น 643,000 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 การพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดข๎าวกล๎องหอมมะลิ
กรณีศึกษา : ตาบลสานักบก อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
1 การวิเคราะห์ผลของการรวมกลุํมของเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวเพือ่
ลดต๎นทุนการผลิตในเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย ระบุคณะ/สาขา

โครงการ
นางณชภัทร พิชญมหุตม์ 100% สาขา

โครงการ
นายไพทูล สีใส 70%
อ.สุภาวดี มีนาภา 20%
อ.กุลบัณฑิต แสงดี 10%
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ยอดที่ได้รบั
จัดสรร (บาท)

ยอดที่นาไป
คิดคะแนน
(บาท)

เลขที่สัญญาทุน
/วันที่ทาสัญญา

200,000

200,000 ง 28/2559
29 ตุลาคม 57

443,000

443,000 ง 59/2559
29 ตุลาคม 57
643,000

643,000

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 2 โครงการ 759,500 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 4 โครงการ 835,800 บาท
คณะเทคโนโลยีสังคม (งบประมาณทัง้ สิ้น 1,595,300 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้
คณะเทคโนโลยีสังคม
1 แบบจาลองเส๎นทางการขนสํงผลไม๎เศรษฐกิจเพือ่ ความคุ๎มคําทาง
เศรษฐกิจพืน้ ทีจ่ ันทบุรี
2 การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ วอยํางยั่งยืนในภาคตะวันออก :
กรณีศึกษาเขาพระบาทพลวง จังหวัดจันทบุรี

3 แบบจาลองพยากรณ์ความเสี่ยงหนี้สินของครูเพือ่ การขับเคลื่อน
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในกลุํมอาชีพ

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

โครงการ
นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ 70%
น.ส.วรรณา อาจณรงค์ 30%

ระบุคณะ/สาขา

สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
นางจันทนี กองสุข 80%
สาขา
นางพิรุณา สุทธิสรณ์ 5%
มนุษยศาสตร์
น.ส.วิชริณ๏ สวัสดี 5%
และสังคมศาสตร์
นายวิรัตน์ ขาวสร๎อย 5%*
*สาขา
น.ส.พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 5%* วิทยาศาสตร์และ
*คณะเทคโนอุสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยี *
38,000
น.ส.มาลัย โพธิพันธ์ 40%
สาขา
น.ส.ศรีวารี สุจริตชัย 30%
มนุษยศาสตร์
น.ส.ศุภากร สุจริตชัย 30%
และสังคมศาสตร์

ยอดที่ได้รบั
ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร (บาท) คะแนน (บาท) /วันที่ทาสัญญา

182,000

182,000 ง 24/2558
29 ตุลาคม 57

380,000

342,000 ง 25/2558
29 ตุลาคม 57

122,000

120,000 ง 26/2558
29 ตุลาคม 57

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 2 โครงการ 759,500 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 4 โครงการ 835,800 บาท
คณะเทคโนโลยีสังคม (งบประมาณทัง้ สิ้น 1,595,300 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

4 ปัจจัยทีส่ ัมพันธ์กับความสาเร็จของผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง น.ส.กาญจนา ผลาผล 60%
และขนาดยํอม (SMEs) ในจังหวัดจันทบุรี
น.ส.พรชนก เฉลิมพงษ์ 30%
นายปราโมทย์ ถวิลรักษ 10%
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสังคม
1 ปัจจัยทีม่ ีผลตํอความต๎องการจ๎างแรงงานตํางด๎าวของ
ผู๎ประกอบการสวนไม๎ผลในเขตจังหวัดจันทบุรี

นายธนวุฒิ พิมพ์กิ 50%
น.ส.กาญจนา ผลาผล 50%

2 โครงการยํอย การประเมินผลและการติดตามผลการดาเนินงาน
ของกลุํมผู๎ผลิตเกษตรอินทรีย์

น.ส.จันทนา ฤทธิส์ มบูรณ์ 70%
น.ส.วรรณา อาจณรงค์ 30%

ระบุคณะ/สาขา

สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ยอดที่ได้รบั
ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร (บาท) คะแนน (บาท) /วันที่ทาสัญญา
151,800
151,800 ง 27/2558
29 ตุลาคม 57

199,500

29 ตุลาคม 57

560,000

560,000 ง 58/2558
29 ตุลาคม 57
1,555,300

คณะเทคโนโลยีสังคม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนอุสาหกรรมการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

199,500 ง 57/2558

38,000
1,595,300

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 8 โครงการ 2,585,600 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 3 โครงการ 490,000 บาท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (งบประมาณทัง้ สิ้น 3,075,600บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 แนวทางในการพัฒนาสินค๎าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์(OTOP)ในจันทบุรี

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

โครงการ
นายวัชนะชัย จูมผา 60%
นายนริศ ชุดสวําง 40%

ยอดที่ได้รบั
จัดสรร (บาท)

ยอดที่นาไปคิด
คะแนน (บาท)

เลขที่สัญญาทุน
/วันที่ทาสัญญา

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

150,000

150,000 ง 21/2558
29 ตุลาคม 57

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(บุคลภายนอก 28,000)

200,000

200,000 ง 22/2558
29 ตุลาคม 57
112,000 ง 23/2558
29 ตุลาคม 57

นายมนัส คงศักดิ์ 40%
สาขาวิทยาศาสตร์และ
น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ 30% เทคโนโลยี
นายวัชระ น๎อยคงคา 30%

275,000

2 เครื่องสับมันสาปะหลังแบบติดท๎ายรถแทรค
เตอร์ขนาดเล็ก

นายกฤษณะ นาวารัตน์ 60%
นายบุญฤทธิ์ บัวระบัติ 40%

3 ฐานข๎อมูลหมอพืน้ บ๎านในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี

นางสาวศิริจันทร์ ตาใจ 60%
น.ส.กานดาทองนพคุณ 10%
นายวิทยา คณาวงษ์ 10%
นางทับทิม สุขศิลป์ 20% *
*บุคคลภายนอก

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 ศึกษาการเพาะขยายพันธุป์ ูแสมภูเขา
(Geosesarma krathing) เพือ่ การอนุรักษ์และ
สํงเสริมเป็นการค๎า

ระบุคณะ/สาขา

140,000

275,000

ง 49/2558
29 ตุลาคม 57

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 8 โครงการ 2,585,600 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 3 โครงการ 490,000 บาท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (งบประมาณทัง้ สิ้น 3,075,600บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

2 ออกแบบสร๎างเครื่องเก็บขยะริมชายหาด
3 ผลของการจัดการน้า ปุย๋ แก๏สเอทธิลีนและ
ระบบกรีดทีม่ ีตํอการเจริญเติบโต ผลผลิตและ
คุณภาพของน้ายางของยางพารากรีดใหมํพันธุ์
RRIT 251

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

ระบุคณะ/สาขา

นายสมมารถ ศรีประเทือง 60% สาขาวิทยาศาสตร์และ
นายฐิติ หมอรักษา 40%
เทคโนโลยี
ดร.บัญชา เวียงสมุทร 70%
สาขาวิทยาศาสตร์และ
ดร.มาโนชญ์ กูลพฤกษี 15% เทคโนโลยี
ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 5%
ผศ.ชาติชาย ไชยชํวย 5%
ผศ.รัตนา ไชยชํวย 5%

ยอดที่ได้รบั
จัดสรร (บาท)

655,600
655,000

ยอดที่นาไปคิด
คะแนน (บาท)

เลขที่สัญญาทุน
/วันที่ทาสัญญา

ง 50/2558
655,600 29 ตุลาคม 57
ง 51/2558
29 ตุลาคม 57

655,000
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล๎วยไขํอัดแทํงผสมลาไย
อบแห๎ง

นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 60%
ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล 20%
นางทองจวน คุณพุทธิรพี 20%
5 การพัฒนาการอบแห๎งพริกไทยสายพันธุจ์ ันทบุรี นายสุรพงษ์ โซํทอง 60%
ด๎วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช๎อากาศร๎อน
นายไกรสร รวยป้อม 40%
สาหรับเกษตรกร
6 การสร๎างเครื่องผลิตกระถางต๎นไม๎จากเปลือก
นายจิรวัฒนน์ ณ พัทลุง 60%
มังคุด
นายนริศ ชุดสวําง 40%

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

200,000

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

220,000

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

230,000

200,000

220,000

ง 52/2558
29 ตุลาคม 57
ง 53/2558
29 ตุลาคม 57

ง 54/2558
230,000 29 ตุลาคม 57

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 8 โครงการ 2,585,600 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 3 โครงการ 490,000 บาท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (งบประมาณทัง้ สิ้น 3,075,600บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

7 การพัฒนาและสร๎างเครื่องแยกเนื้อสารอง
ภายในชุมชน

นายศราวุธ จันทร์กลาง 60%
นายนริศ ชุดสวําง 40%

8 การพัฒนาเครื่องยํอยเศษวัสดุเหลือใช๎แบบ
เคลื่อนที่

นายศราวุธ จันทร์กลาง 60%
นายนริศ ชุดสวําง 40%

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
บุคลภายนอก
รวม

ระบุคณะ/สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ยอดที่ได้รบั
จัดสรร (บาท)

170,000
180,000

28,000
3,075,600

ยอดที่นาไปคิด
คะแนน (บาท)

เลขที่สัญญาทุน
/วันที่ทาสัญญา

ง 55/2558
170,000 29 ตุลาคม 57
ง 56/2558
180,000 29 ตุลาคม 57
3,047,600

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 10 โครงการ 5,659,900 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 12 โครงการ 4,370,900 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบประมาณทัง้ สิ้น 10,030,800 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ยอดที่ได้รบั
ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร (บาท) คะแนน (บาท) /วันที่ทาสัญญา

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

ระบุคณะ/สาขา

ผลงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
โครงการ
สถาปั
ตยกรรมศาสตร์
1 การออกแบบอุ
ปกรณ์ในการทากายภาพบาบัดทางขาสาหรับ นายยิ่งยง รุํงฟ้า 60%
ผู๎ป่วยเด็กอายุระหวําง 6-12 ปี
ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม 10%
นายแพทย์ดิเรก ดีศิริ 15%*
น.ส.ปิติสุข จิตตวิสุทธิวงศ์ 15%*
* บุคคลภายนอก
2 การศึกษาผังชุมชนตลาดเกําอํางศิลา จังหวัดชลบุรีเพือ่
นายวิทยาภรณ์ จรัสด๎วง 100%
พัฒนาการทํองเทีย่ วอยํางยั่งยืน

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(บุคคลภายนอก
96,000)

320,000

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3 การเปรียบเทียบการกํอสร๎างระหวํางระบบ Structural
นายประธาน รุํงทนต์กิจ 100%
สาขาวิทยาศาสตร์
Insulated Panels (SIPs) กับโครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก
และเทคโนโลยี
4 การกาหนดพืน้ ทีท่ มี่ ีโอกาสเกิดน้าทํวมและน้าป่าไหลหลาก นางสาวภัทรสุดา โพธิศ์ รี 100% สาขาวิทยาศาสตร์
จังหวัดจันทบุรี
และเทคโนโลยี
5 การออกแบบและสร๎างอุปกรณ์ชํวยการเคลื่อนไหวสาหรับ นายยิ่งยง รุํงฟ้า 60%
สาขาวิทยาศาสตร์
เด็กทีม่ ีความบกพรํองทางสายตา
ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม 20% และเทคโนโลยี
น.ส.กรกนก แก๎วเกษม 20%*
(บุคคลภายนอก
* บุคคลภายนอก
56,880)

150,000

224,000
ง 09/2558
19 ตุลาคม 57

274,800
559,700
284,400

150,000 ง 10/2558
21 ตุลาคม 57
274,800 ง 11/2558
1 ตุลาคม 57
559,700 ง 12/2558
27 ตุลาคม 57
227,520 ง 13/2558
19 ตุลาคม 57

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 10 โครงการ 5,659,900 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 12 โครงการ 4,370,900 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบประมาณทัง้ สิ้น 10,030,800 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

8
9
10

ระบุคณะ/สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การออกแบบและการจัดการทางกายภาพสาหรับผู๎สูงอายุใน นางสาวมธุรส ชาวไรํปราณ 80% สาขาวิทยาศาสตร์
อาคารทางพุทธศาสนา
นายยิ่งยง รุํงฟ้า 20%
และเทคโนโลยี
การใช๎ประโยชน์ของเถ๎าชานอ๎อยเป็นวัสดุปอซโซลานใน
นายวันโชค เครือหงษ์ 90%
สาขาวิทยาศาสตร์
คอนกรีตมวลเบาเซลลูลํา
นายอภิวิชญ์ พูลสง 10%
และเทคโนโลยี
ยํานและชุมชนดั้งเดิมริมคลองแสนแสบในเขต
นายนราธิป ทับทัน 100%
สาขาวิทยาศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
และเทคโนโลยี
การพัฒนาเตานึ่งก๎อนเชื้อเห็ดแบบเดินทํอต๎มน้าภายใน
ผศ.ศศิวิมล มาแสง 30%
สาขาวิทยาศาสตร์
ผศ.พรชัย อัจฉริยะเมธากร 25% และเทคโนโลยี
นายมนูญ จิตรสาเริง 25%
(บุคคลภายนอก
นายวัฒนา ชํอผกา 10%*
77,000)
นายเรียน ร๎อยนาค 10%*
*บุคลภายนอก

6 แนวทางการออกแบบสภาพแวดล๎อม ภายในทีอ่ ยูํอาศัย
สาหรับผู๎พิการและผู๎สูงอายุ
7

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

นางสิริโสภา กํอสกุล 50%
นางสาทินี วัฒนกิจ 50%

ยอดที่ได้รบั
ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร (บาท) คะแนน (บาท) /วันที่ทาสัญญา

250,000
370,000
330,000
340,000
385,000

250,000 ง 14/2558
20 ตุลาคม 57
370,000 ง 15/2558
27 ตุลาคม 57
330,000 ง 16/2558
24 ตุลาคม 57
340,000 ง 17/2558
24 ตุลาคม 57
308,000 ง 18/2558
27 ตุลาคม 57

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 10 โครงการ 5,659,900 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 12 โครงการ 4,370,900 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบประมาณทัง้ สิ้น 10,030,800 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

11 การออกแบบอุปกรณ์ชํวยการฟืน้ ฟูกล๎ามเนื้อและข๎อตํอด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

12 การจัดลาดับเส๎นทางและสี่แยกสัญญาณไฟอันตรายใน
จังหวัดชลบุรี
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได๎ โดย
เสริมโครงสร๎างคอนกรีตด๎วย FRP และสลัก superlean .

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

นายธนการ วงศ์เงิน 60%
ผศ.ยิ่งยง รุํงฟ้า 10%
นายชินกร สูขสมัย 20%*
น.ส.ปิติสุข จิตตวิสุธิวงศ์ 10%*
*บุคคลภายนอก
นายณัฐภูมิ รับคาอิทร์ 50 %
นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ 50 %

ผศ.วิทวัส สิทธิกูล 50%
นายชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช 8%
นายสนธยา กงกองแก๎ว 7%
นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ 5%
รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล 20%*
*บุคคลภายนอก
ผศ.ดร.ชงโค แซํตั้ง 10% *
*อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ

ระบุคณะ/สาขา

ยอดที่ได้รบั
ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร (บาท) คะแนน (บาท) /วันที่ทาสัญญา

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(บุคคลภายนอก
129,000)

430,000

301,000 ง 19 /2558
21 ตุลาคม 57

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

677,000

677,000 ง 20/2558
27 ตุลาคม 57

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะเกษตรฯ
(92,270)
(บุคคลภายนอก
184,540 บาท)

5,659,900
922,700

645,890 ง 39/2558
22 ตุลาคม 57

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 10 โครงการ 5,659,900 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 12 โครงการ 4,370,900 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบประมาณทัง้ สิ้น 10,030,800 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ยอดที่ได้รบั
ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร (บาท) คะแนน (บาท) /วันที่ทาสัญญา

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

ระบุคณะ/สาขา

นายยิ่งยง รุํงฟ้า 50%
นายชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช 15%
ผ.ศ.วิทวัส สิทธิกูล 15%
ผ.ศ.ดร.ชงโค แซํตั้ง 10%*
ผศ.พรชัย อัจฉริยเมธากร 10%
*อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ
3 เถ๎าปาล์มน้ามันปรับปรุงคุณภาพด๎วยทราย ปูนซีเมนต์ปอร์ต นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ 60%
แลนด์ ประเภท ๑ และเส๎นใยปาล์มน้ามัน เพือ่ พัฒนาเป็น นายสนธยา กงกองแก๎ว 30%
วัสดุถมมวลเบา
ผศ.วิทวัส สิทธิกูล 10%
ผศ.ศศิวิมล มาแสง 10%
4 การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์สาหรับการกํอสร๎างและซํอมแซม นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100%
ถนนแบบยืดหยุํนเสริมแรงด๎วยวัสดุใยสังเคราะห์ในประเทศ
ไทย
5 การพัฒนาระบบผนังหลํออินฟิลวอลล์สาหรับ
นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ 100%
ภาคอุตสาหกรรมการกํอสร๎างในประเทศไทย

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะเกษตรฯ
(39,920 บาท)

399,200

359,280 ง 40/2558
19 ตุลาคม 57

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

566,300

566,300 ง 41/2558
24 ตุลาคม 57

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

421,200

421,200 ง 42/2558
17 ตุลาคม 57

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1,301,200

1,301,200 ง 43/2558
17 ตุลาคม 57
589,300 ง 44/2558
27 ตุลาคม 57

2 การบูรณาการภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านเครื่องปัน้ ดินเผาเพือ่
พัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสาหรับการสร๎างปะการัง
เทียม

6 พฤติกรรมการรับแรงดึงทางอ๎อมของดินลูกรังปรับปรุง
คุณภาพด๎วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เถ๎าปาล์ม
น้ามันและเส๎นใยปาล์มน้ามัน เพือ่ ใช๎เป็นผนังดินแบบบดอัด

นายสนธยา กงกองแก๎ว 70%
ผศ.วิทสัส สิทธกูล 15%
นายอภิวิชญ์ พูลสงค์ 15%

589,300

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 10 โครงการ 5,659,900 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 12 โครงการ 4,370,900 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบประมาณทัง้ สิ้น 10,030,800 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

7 การมีสํวนรํวมของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และฟืน้ ฟู
ยํานชุมชน ตลาดเกํากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นายสมชาย สุพิสาร 70%
นายวิทยาภรณ์ จรัสดพ๎วง 30%

8 การจัดทาฐานข๎อมูลทางวัฒนธรรมของยํานชุมชนตลาดเกํา
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวมธุรส ชาวไรํปราณ 80%
นายยิ่งยง รุํงฟ้า 20%

9 การจัดทาแผนทีม่ รดกทางสถาปัตยกรรม ชุมชนบางปลา
สร๎อย จังหวัดชลบุรีโดยกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน

น.ส.พรจิต พีระพัฒนกุล 100%

10 การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสาหรับ นายนราธิป ทับทัน 85%
พืน้ ทีอ่ ุทกภัยซ้าซาก ยํานชุมชนตลาดเกํากบินทร์บุรี จังหวัด น.ส.ภาวดี บุญรอดอยูํ 15%
ปราจีนบุรี
บุคลภายนอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
รวม

ระบุคณะ/สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ยอดที่ได้รบั
ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร (บาท) คะแนน (บาท) /วันที่ทาสัญญา

320,000
320,000
500,000
320,000

320,000 ง 45/2558
27 ตุลาคม 57
320,000 ง 46/2558
27 ตุลาคม 57
500,000 ง 47/2558
24 ตุลาคม 57
320,000 ง 48/2558
24 ตุลาคม 57

543,420
9,355,190
132,190
10,030,800

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 2 โครงการ 415,900 บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (งบประมาณทัง้ สิ้น 415,900 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

ผลงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 การศึกษากายวิภาคศาสตร์และเส๎นใยเชื่อมโยงในสมองใหญํ
ของสุกรโดยการชาแหละ และการตัด sections สมอง

โครงการ
นายบรรณารัก แก๎วจรูญ 70%
นางยุวดี คงภิรมย์ชื่อ 30%

2 ฤทธิข์ องสารสกัดผลฝรั่งและใบฝรั่งตํอเชื้อ พาสทูเรลลํา มัลโท นายสุทธิทัศน์ ทองคาใส 60%
ซิดา ทีแ่ ยกได๎จากไกํทเี่ ลี้ยงแบบปลํอยอิสระ
นายกุลชัย นาคบุปผา 30%

ระบุคณะ/สาขา

ยอดที่ได้รบั
ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร (บาท) คะแนน (บาท) /วันที่ทาสัญญา

สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

185,400

185,400

สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

230,500

230,500
415,900

รวม

415,900

ง 07/2558
24 ตุลาคม 57
ง 08/2558
1 ตุลาคม 57

58 ird-5.2-01 - 1 สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 5 โครงการ 1,311,100 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 3 โครงการ 896,000 บาท
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (งบประมาณทัง้ สิ้น 2,207,100 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

ผลงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข๎าวไมํสมบูรณ์ นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
แบบชํองแยกจากเมล็ดพันธุข์ ๎าวสาหรับวิสาหกิจ นางใจทิพย์ วานิชชัง 20%
ชุมชน
น.ส.นฤมล บุญกระจําง 10%
น.ส.เพียงขวัญ วานิชชัง 10%*
*อาจารย์คณะวิทย์ฯ
2 อัตราการเจริญเติบโตและการกระตุ๎นการวางไขํ นางสาวชงโค แซํตั้ง 80%
ของหอยฟันกระตําย Spondylus sp. ทีเ่ ลี้ยง นายสมบูรณ์ หมุนแก๎ว 20%*
ภายในโรงเรือน
*อาจารย์คณะวิทย์ฯ
3 การวิเคราะห์สายพันธุก์ ับพันธุท์ ดสอบของแคน นายปราโมทย์ พรสุริยา 55%
ตาลูป (var. cantalupensis) และแตงไทย (var. นางพรทิพย์ พรสุริยา 35%
conomon) ใน 2 ฤดูปลูก
นายปฏิยุทธ์ ขวัญอํอน 10%*
* อาจารย์คณะวิทย์ฯ

ระบุคณะ/สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(29,300)
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(65,000)
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(27,800)

ยอดที่ได้รบั
จัดสรร (บาท)

293,000

ยอดที่นาไปคิด
คะแนน (บาท)

เลขที่สัญญาทุน
/วันที่ทาสัญญา

263,700 ง 01/2558
1 ตุลาคม 57

325,000

260,000 ง 02/2558
17 ตุลาคม 57

278,000

250,200 ง 03/2558
1 ตุลาคม 57

58 ird-5.2-01 - 1 สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 5 โครงการ 1,311,100 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 3 โครงการ 896,000 บาท
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (งบประมาณทัง้ สิ้น 2,207,100 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรศาสตร์
1 สมรรถนะในการผสมและการปรับปรุง
นายปราโมทย์ พรสุริยา 50%
ประชากรสวีทเมลํอนจากการผสมข๎ามแบบพบ นางพรทิพย์ พรสุริยา 40%
กันหมด
นายปฏิยุทธ์ ขวัญอํอน 10%*
* อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
2 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสีย
จากการแปรรูปข๎าวของโรงสีข๎าวชุมชน

นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 60%
นางใจทิพย์ วานิชชัง 20%
น.ส.นฤมล บุญกระจําง 10%
น.ส.เพียงขวัญ วานิชชัง 10%*
*อาจารย์คณะวิทย์ฯ
3 ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลตํอการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจ รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 40%
ครอบครัวในฟาร์มไกํเนื้อ อาเภอบ๎านบึง จังหวัด ผศ.ดร.สมชาย โอฬารกนก 20%
ชลบุรี
นายวิซิต เกตุพงษ์พันธุ์ 10%
รศ.ประภัสร์ ศิริสัมพันธ์นาวา 20% *
ผศ.ชุลีพร ลักขณาพิทักษ์ 10%*
* อาจารย์คณะมนุษยฯ

ระบุคณะ/สาขา

ยอดที่ได้รบั
จัดสรร (บาท)

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(29,600)

296,000

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(37,800)
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(56,340)

378,000

ยอดที่นาไปคิด
คะแนน (บาท)

เลขที่สัญญาทุน
/วันที่ทาสัญญา

266,400 ง 31/2558
1 ตุลาคม 57

340,200 ง 32/2558
1 ตุลาคม 57

187,800

131,460 ง 33/2558
24 ตุลาคม 57

58 ird-5.2-01 - 1 สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 5 โครงการ 1,311,100 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 3 โครงการ 896,000 บาท
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (งบประมาณทัง้ สิ้น 2,207,100 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

4 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพือ่ การจัด
จาแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
หม๎อข๎าวหม๎อแกงลิงในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
5 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก๎อนกรวดออกจากข๎าว
กล๎องเพือ่ วิสาหกิจชุมชน

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเขํง 60%
น.ส.ณัฏฐยา เรือนแป้น 20%
น.ส.จุฑารัตน์ บุญเชิด 20%

ระบุคณะ/สาขา

110,000
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง 70%
สาขาวิทยาศาสตร์และ
นางใจทิพย์ วานิชชัง 20%
เทคโนโลยี
น.ส.นฤมล บุญกระจําง 10%
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

ยอดที่ได้รบั
จัดสรร (บาท)

339,300

ยอดที่นาไปคิด
คะแนน (บาท)

เลขที่สัญญาทุน
/วันที่ทาสัญญา
110,000 ง 34/2558
22 ตุลาคม 57

339,300 ง 35/2558
1 ตุลาคม 57

1,961,260
189,500
56,340
2,207,100

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 2 โครงการ 320,000 บาท
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 2 โครงการ 470,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบประมาณทัง้ สิ้น 790,000 บาท)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ความหลากหลายและการจาแนกชนิดของ
แบคทีเรียในเขตภาคตะวันออกทีส่ ามารถยํอย
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2 การวิเคราะห์สมบัติความเป็นแป้งฝุ่นของแป้ง
เท๎ายายมํอม
ผลงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิท์ าง
ชีวภาพจากพะยอม

ชื่อนักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

ระบุคณะ/สาขา

ยอดที่ได้รบั
จัดสรร (บาท)

ยอดที่นาไปคิด
คะแนน (บาท)

เลขที่สัญญาทุน
/วันที่ทาสัญญา

ดร.นิภาพร ก๎านทอง 80%
น.ส.อนันทญา แสนสวัสดิ์ 20%

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

150,000

150,000

ง 36/2558
1 ตุลาคม 57

น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 60%
รศ.เกศริน ฑีฆายุ 20%
ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค 20%

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

170,000

170,000

ง 37/2558
22 ตุลาคม 57

โครงการ
นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์รส 60%
รศ.เกศริน ฑีฆายุ 20%
น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 20%
น.ส.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ 100%

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

230,000

230,000

ง 04/2558
22 ตุลาคม 57

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

240,000

240,000

ง 05/2558
24 ตุลาคม 57

2 การศึกษาฤทธิก์ ารต๎านการอักเสบและการ
เหนี่ยวนาเอนไซม์ quinone reductase
โดยสารสกัดจากต๎นอํอมแซบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

790,000

สรุปโครงการงบประมาณประจาปี 2558 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 2 โครงการ 320,000 บาท
รวม
790,000

ทุนสนับสนุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557
ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จานวน 2 โครงการ

ที่

ผลผลิต / ชือ่ โครงการ

ชือ่ นักวิจัย และ สัดส่วนการทาวิจัย

ระบุคณะ/สาขา

ยอดที่ได้รับ ยอดที่นาไปคิด เลขที่สัญญาทุน
จัดสรร (บาท) คะแนน (บาท) /วันทีท่ าสัญญา

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 กาสารวจหาเชื้อ chlamydophilla psittaci ใน
นกพิราบแข่งในประเทศไทย
2 การสูญเสียลูกสุกรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพบเชื้อาร์โว
ไวรัสและชื้อเซอร์โคไวรัสชนิด 2 ในสุกร

สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์ 100 %

สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี

สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เจ้าหน้าที่
บุคลภายนอก

100 %

480,000

480,000

TRG-5780005
1 มิถุนายน 57

480,000

TRG-5780082

5,000
18,500

คณะสัตวแพทยศาสตร์
รวม

480,000

960,000
960,000

