ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1) อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-9093036
E-mail : Research@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1) ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
2) อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ
3) อ.พรรณวิภา แพงศรี
4) นางสาววนิดา พิงสระน้อย
5) นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี)
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) คณะครุศาสตร์
6) คณะวิทยาการจัดการ
7) คณะสาธารณสุขศาสตร์
8) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
9) สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : E-mail : -

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาทั้งหมดรวม ... 39,605,650... บาท มี อาจารย์ที่นับปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมศึกษาต่อ) จานวน ....400...
คน จานวนนักวิจัยประจา จานวน .....1.....คน รวมทั้งหมด .....401...คน (ที่มา : จานวนอาจารย์ สานักงาน
อธิการบดี และนักวิจัย 1 คน สังกัดสถาบันวิจัย) โดยสรุปผลคะแนนได้ดังนี้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลพื้นฐาน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ตารางข้อมูลพื้นฐาน
จานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บาท)

ที่

หน่วยงาน

ภายนอก

ภายใน

รวม

จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด
(นับปฏิบัติงานจริง
ไม่ร่วมผู้ลาศึกษาต่อ)

1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 คณะครุศาสตร์
6 คณะวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

16,494,538
16,494,538
683,333
1,586,547
1,583,333
1,833,333
1,166,667
1,250,000
1,250,000
833,333
250,000
583,333
83,333
25,212,703

1,795,000
1,795,000
2,060,000
450,000
4,072,000
530,000
3,768,000
482,900
482,900
50,000
50,000
13207900

18,289,538
18,289,538
2,743,333
2,036,547
5,655,333
2,363,333
4,934,667
1,732,900
1,732,900
883,333
250,000
633,333
83,333
39,605,650

90
90
49
22
58
66
57
31
31
28
3
25
1
401

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปคะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

18,289,538
18,289,538
2,743,333
2,036,547
5,655,333
2,363,333
4,934,667
1,732,900
1,732,900
883,333
250,000
633,333
83,333
39,605,650

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 4.51

ค่าเฉลี่ย 98,767

90
90
49
22
58
66
57
31
31
28
3
25
1
401

203,217
203,217
56,564
92,570
97,506
36,081
86,573
55,900
55,900
31,548
83,333
25,333
83,333
98,767

คะแนนประเมิน
5
4.71
5
5
5
5
5
5

5
4.97

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

4.97 คะแนน

บรรลุ

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาทั้งหมดรวม ... 39,605,650... บาท มี อาจารย์ที่นับปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมศึกษาต่อ) จานวน ...400.. คน
จานวนนักวิจัยประจา จานวน ....1.....คน รวมทั้งหมด .....401..... คน การประเมินตนจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
ค่าเฉลี่ย 4.51 ผลการดาเนินงานที่ได้ คือ 4.97 บรรเป้าหมาย โดยแบ่งตามหน่วยงานได้ดังนี้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ประกาศแจ้งผลการพิจารณา
โครงการวิจัยภายไต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จานวนเงิน
ผู้วิจัย
ทุนภายใน ทุนภายนอก
1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชงละลาย
500,000 ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง
 วช.
เสริมโปรไบโอติกและพรีไบโอติก
2.การพัฒนาแอพลิเคชั่นพจนานุกรมคอมพิวเตอร์
100,000 อ.อมีนา ฉายสุวรรณ และอ.

บนแอนดรอยด์
ชุมพล จันทร์ฉลอง
3.ผลของพรีไบโอติกที่มีต่อการเจริญของแบคทีเรีย
120,000 อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

โพรไบโอติกในน้าข้าวกล้องหอมนิล
4.ประสิทธิภาพของน้ามันหอมระเหยจากพืช
145,000 อ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

ตระกูลกะเพราในการควบคุมด้วงงวงข้าวและมอด
ข้าวเปลือกในห้องปฏิบัติการและโรงสีข้าว
5.การออกแบบคาแรกเตอร์เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก
50,000
อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง

12 ประการ
อ.อมีนา ฉายสุวรรณ
6.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูล
60,000
อ.ดาวรถา วีระพันธ์

สุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี
บาร์โค้ต
7.การพัฒนาแอพลิเคชั่นสาหรับคัดกรองพฤติกรรม
30,000
อ.สุรินทร์ อุ่นแสน

อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
เสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น
อ.ณัฐรดี อนุพงค์
8.การใช้ประโยชน์จากหินเพอร์ไลต์ที่ปรับสภาพ
50,000
อ.รัตถชล อ่างมณี

ด้วยความร้อนเป็นวัสดุปรับปรุงดินทรายจัด
9.การศึกษาสารสกัดที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
250,000 ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก

มะตาด : พืชพื้นเมืองชุมชนมอญ
10.อิทธิพลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม
40,000
อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์

ต่อพื้นที่สีเขียว อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
11.การประยุกต์ใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์เพื่อ
50,000
อ.เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ

ศึกษาระบบระบายน้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12.การปรับปรุงคุณภาพดินเสื่อมโทรมด้วยการใช้
150,000 อ.ณัฐสิมา โทขันธ์

วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับน้าเสียชุมชนเพื่อการเกษตร
อ.อัจฉราพร สมภาร
และสิ่งแวดล้อม
อ.กนกกาญจน์ วรวุฒิ
13.ประสิทธิผลในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กและ
50,000
อ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล

คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยพืชในห้องสานักงาน
อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
14.การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวลดเลือนริ้ว
200,000 ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน

รอยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระที่มีส่วนผสมสารสกัด
ผลพิกุลและบัวหลวง
15.พัฒนาแบตเตอรี่จากระบบสารอินทรีย์ในรูป
14,233,000 อ.ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์

ของๆไหล (ทุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
(สวทช.)
และเทคโนโลยี (สวทช.)) **ประกาศแจ้งผลการ
พิจารณาโครงการวิจัยภายไต้โครงการสนับสนุน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
(ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)
16การชักนาให้เกิดการกลายพันธุใ์ นกล้วยไข่
(งบ ฯ 2,141,026 บาท)

จานวนเงิน
428,205

1.อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา 25% = 535,256 - เกษตร
2.อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์ 20% = 428,205 - เกษตร
3.อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน 10% = 214,103 - เกษตร
4.อ.ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก 10% = 214,103 - เกษตร
5.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 20% = 428,205 – วิทย์ฯ

ผู้วิจัย

ทุนภายใน ทุนภายนอก



อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน
อ.ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก
อ.ดร.วาสนา แผลลิตะ

(สวก.)

6.อ.ดร.วาสนา แผลลิตะ 15% = 321,154 – ม.ราชมงคล

17.การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืช
สมุนไพรและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี (งบฯ 227,000 บาท)

68,100

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม 40% = 90,800 – สาธาฯ
อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท 30% = 68,100 – สาธาฯ
อ.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 30% = 68,100 – วิทย์ฯ

18. 7.พัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมือง
น่าอยู่ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (ทุน
จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 บาท) แบ่ง
สัดส่วนงานวิจยั ลงตามคณะต่างๆ นักวิจัย 19 คน

1,833,333

รวม

18,357,638

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม
อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศลิ ป์เวท
อ.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

 วช

อ.จานนท์ ศรีเกตุ
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
อ.อัจจิมา มั่นทน
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
อ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล
อ.ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์
อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
อ.ดร.เทวารักษ์ ปานกลาง
อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง
อ.ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์
อ.ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม
อ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
อ.ณหทัย โชติกลาง
อ.เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ
อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
อ.รัตถชล อ่างมณี

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จานวนเงิน
ผู้วิจัย
1.การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืช
158,900 อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม,
สมุนไพรและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศลิ ป์เวท,
มีส่วนร่วมของชุมชนตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุม
อ.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
แก้ว จังหวัดปทุมธานี (งบฯ 227,000 บาท)


(สสส.)

ทุนภายใน ทุนภายนอก
 วช

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม 40% = 90,800 – สาธาฯ
อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท 30% = 68,100 – สาธาฯ
อ.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 30% = 68,100 – วิทย์ฯ

2.ปัจจัยทานายภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุกลุ่มติด

100,000

ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บ้าน ในจังหวัดปทุมธานี

จานวนเงิน

3.พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

47,000

4.คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุกลุ่มติดสังคมในจังหวัด
สระแก้ว

47,000

5.ความพร้อมการเข้าสู่วัยสูงอายุ ของเกษตรกรใน
จังหวัดปทุมธานี

30,000

6.ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10,000

7.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8.ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ของชุมชนที่มีการระบาดซ้าซากกับระบาดน้อยเขต
พื้นที่เทศบาลตาบลพระอินทราชา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
9. พัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (ทุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 บาท) แบ่งสัดส่วน
งานวิจัยลงตามคณะต่างๆ นักวิจยั 15 คน

50,000

รวม

40,000

1,250,000

ผู้วิจัย
อ.กฤติเดช มิ่งไม้
อ.พิชสุดา เดชบุญ
อ.กฤติเดช มิ่งไม้
อ.พิชสุดา เดชบุญ
อ.อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
อ.อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
อ.พิชสุดา เดชบุญ
อ.สิทธิโชค หายโสก
อ.กฤติเดช มิ่งไม้
อ.สิทธิโชค หายโสก
อ.อรรถพล ปิดสายะ
อ.รัตนาภรณ์ อุษา
อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อ.กฤติเดช มิ่งไม้
อ.พิชสุดา เดชบุญ
อ.ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
อ.เมธี สุทธศิลป์
อ.ทัศพร ชูศักดิ์
อ.เนตรนภา สาสังข์
อ.ทัศพร ชูศักดิ์
อ.เมธี สุทธศิลป์
อ.เนตรนภา สาสังข์

ทุนภายใน ทุนภายนอก









ผศ.ร้อยโท หญิงวิภาวี เกียรติศิริ
อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อ.กฤติเดช มิ่งไม้
อ.ดร.สินี ศิริคูณ
อ.อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
อ.พิชสุดา เดชบุญ
อ.รัตนาภรณ์ อาษา
อ.วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย
อ.สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด
อ.นสพ.เมธี สุทธศิลป์
อ.เนตรนภา สาสังข์
อ.นัชชา ยันติ
อ.ภาชินี ยันติ
อ.ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

1,732,900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(สสส.)

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.การชักนาการทนแล้งในกล้วยหอม (Musa
sapientum) โดยการฉายรังสีแกมมา

จานวนเงิน
50,000

ผู้วิจัย
อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
อ.พิษณุ แก้วตะพาน

ทุนภายใน ทุนภายนอก



(ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว)

2.การศึกษาการใช้ประโยชน์ลูกโคนมเพศผู้ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมวังน้าเย็น
จ.สระแก้ว

50,000

อ.ปณัท สุขสร้อย
อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว
อ.ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์



(ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว)

3.ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันเชื้อราต่อ
คุณภาพการป้องกันเชื้อราและอายุการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บรักษาในภาชนะที่แตกต่างกัน
4.การศึกษาคุณภาพของอาหารหยาบที่ใช้เลี้ยงโค
นมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนม
วังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
5.การศึกษาประสิทธิภาพการเลีย้ งสุกรของ
เกษตรกรรายย่อยในเขตพื้นที่ อาเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว
6.ผลการเสริมสังกะสีอินทรีย์และซีลีเนียมอินทรีย์
ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่ระบบ
ภูมิคุ้มกันและการสะสมของแร่ธาตุในไข่ไก่
7.แผนงานวิจัย การพัฒนาพันธุ์กล้วยให้เกิดการ
กลายพันธุ์ด้วยเทคนิคไบโอรีเอคเตอร์
8.การชักนาให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไข่
(งบฯ 2,141,026 บาท)

50,000
50,000

อ.ปณัท สุขสร้อย



(ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว)

50,000

อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว



(ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว)

200,000

รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา

112,200

อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา

1,391,667

อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน
อ.ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
อ.ดร.วาสนา แผลลิตะ

82,680

1.อ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ 50% = 275,600 – ม.แม่โจ้
2.รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ 20% = 110,240 – ม.เกษตร
3.อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา 15% = 82,680 – คณะเกษตร
4.อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา 15% = 82,680 - ม.แม่โจ้

รวม



(ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว)

1.อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา 25% = 535,256 - เกษตร
2.อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์ 20% = 428,205 - เกษตร
3.อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน 10% = 214,103 - เกษตร
4.อ.ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก 10% = 214,103 - เกษตร
5.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 20% = 428,205 – วิทย์ฯ
6.อ.ดร.วาสนา แผลลิตะ 15% = 321,154 – ราชมงคล

9.การขยายพันธุ์กล้วยเพื่อการปรับปรุงด้วยไบโอ
แอคเตอร์ (งบฯ 551,200 บาท)

อ.ดร.ธิดารัตน์ แก้วคา



(สวก.)

(สวก.)


(สวก.)

อ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา

2,036,547

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.การศึกษาและพัฒนาเครื่องช่วยเพาะกล้า
2.การพัฒนาแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
บริหารจัดการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการประเมินคาร์บอน

จานวนเงิน
1,170,000
590,000

ผู้วิจัย
ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง

ทุนภายใน ทุนภายนอก

 วช
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์  วช

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ฟุตพริ้นท์และหลักซิกส์ซิกม่า
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจักสานประเภท
ตกแต่งภายในแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตภาคกลาง
4.การศึกษาและพัฒนาลวดลายเครื่องปั้นดินเผา
มอญภาคกลางเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์

จานวนเงิน

5.ศึกษาและออกแบบอินโฟกราฟิกส์
(Infographics) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปั้นดินเผาจาก
จากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ จังหวัดสระบุรี
7.การพัฒนาตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกสาหรับ
ควบคุมอุณหภูมิของตู้อบแห้งอเนกประสงค์
8.การประดิษฐ์แก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่
ประกอบด้วยผลึกฐานไนโอเบต (ทุนจากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
9. 7.พัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่า
อยู่ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (ทุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 บาท) แบ่งสัดส่วน
งานวิจัยลงตามคณะต่างๆ นักวิจยั 1 คน
รวม

ผู้วิจัย

ทุนภายใน ทุนภายนอก

100,000

อ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง



50,000

อ.ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง



50,000

อ.จุฑามาศ เถียรเวช



50,000

อ.ธนัง ชาญกิจชัญโญ



50,000

อ.ธนพร พยอมใหม่



600,000

อ.ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ


(สกว.)

83,333



รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์

(สสส.)

2,743,333

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ของอาเซียน
2.การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการโลจิกติกส์ และ
ห่วงโซ่อุปทานในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว

จานวนเงิน
1,516,000

ผู้วิจัย
ทุนภายใน ทุนภายนอก
อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร,  วช
อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

1,460,000

3.การใช้ประโยชน์และการสืบสานอัตลักษณ์ชุมชน
: กรณีศึกษาหมู่บ้านทามีด อรัญญิก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (งบฯ 1,232,000 บาท)

616,000

อ.ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ
อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
อ.กานต์มณี ไวยครุฑ
อ.เฉลิมพร โตสงวน
อ.สุเทพ บุญซ้อน
อ.วรรณี แกมเกตุ

 วช

 วช

1.อ.สุเทพ บุญซ้อน 50% = 616,000 – คณะมนุษย์ฯ
อ.วรรณี แกมเกตุ 50% = 616,000 – ม.จุฬาลงกรณ์

4.ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิดอทินนาทานในพุทธศาสนาเถร
วาทกับกฎหมายอาญาไทย
5.การเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ในการ
เข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ
6.โครงการวิจัยจิตรภาพใหม่ของจิตรกรรมไทย(ดุน
โลหะ) (ทุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ(วช.มุ่งเป้า))
9.พัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (ทุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 บาท) แบ่งสัดส่วน
งานวิจัยลงตามคณะต่างๆ นักวิจยั 19 คน

รวม

30,000

ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ



150,000

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ



300,000

อ.ออมสิรี ปานดารงค์


(วช.มุ่งเป้า)

1,583,333

5,655,333

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช
อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ
อ.ดร.พัณณกร สอนไว
อ.ดร.มนัส สายเสมา
อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
อ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
อ.ดร.ไททัศน์ มาลา
ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์
อ.มนตรี ชินสมบูรณ์
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม
อ.อรุณรัตน์ จินดา
อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
อ.รังสรรค์ สุคาภา
อ.ฉัตรเกษม ดาศรี


(สสส.)

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะคณะครุศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จานวนเงิน

1.การเตรียมถ่านคาร์บอไนซ์จากชานอ้อย สาหรับ
ใช้เป็นวัสดุดูดซับสีย้อม
2.การพัฒนามาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษา
ครู:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
4.ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสของยอดชะอม
5.การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทาน
เล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดสาหรับเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่21
6.ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพรายวิชา
หลักการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
7.พัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (ทุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 บาท) แบ่งสัดส่วน
งานวิจัยลงตามคณะต่างๆ นักวิจยั 22 คน

50,000

รวม

ผู้วิจัย

ทุน
ภายใน



170,000

อ.ตะวัน ไชยวรรณ
อ.ดร.ดวงดาว จันทร์เนย
อ.เมษา นวลศรี

90,000

อ.นิติกร อ่อนโยน



50,000
150,000

อ.รัตวรรณ พูดเพราะ
อ.คันธรส ภาผล




20,000

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง



1,833,333

2,363,333

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ผศ.ดร.อุษา คงทอง
ผศ.ดร.ฐิติพร พิญชกุล
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผศ.พนิดา ชาตยาภา
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ผศ.ดร.ฐิติพร พิญชกุล
อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
อ.อรัญญา มุดและ
อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย
อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
อ.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
อ.ตะวัน ไชยวรรณ
อ.ศรัณยา ฤกษ์ขา
อ.ชยพล ใจสูงเนิน
อ.กนกวรรณ ปานสุขสาร
อ.สายนภา วงศ์วิศาล
อ.ศัสยมน สังเว

ทุน
ภายนอก




(สสส.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะวิทยาการจัดการ
ผู้วิจัย

ทุน
ภายใน

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จานวนเงิน

1.ความยากจนและพฤติกรรมทางการเงินของ
เกษตรกร
2.ศักยภาพชุมชนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอย่างยั่งยืนในภาคกลาง
3.การพัฒนารูปแบบเขตเศรษฐกิจชายแดนและการ
ดาเนินงานด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของตลาดการค้า
ชายแดนไทย-เมียนมาร์
4.ประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาคู่มือแนวทางการจัดทารายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5.การศึกษาสภาพความพร้อมของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสระแก้วและธุรกิจทีม่ ีความเหมาะสม
เร่งด่วน
6.พัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (ทุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 บาท) แบ่งสัดส่วน
งานวิจัยลงตามคณะต่างๆ นักวิจยั 14 คน

1,232,000

อ.วิกรานต์ เผือกมงคล

 วช

1,020,000

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์
นาคภิบาล
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

 วช

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

 วช

รวม

4,934,667

969,000

497,000
50,000

อ.พรรณี พิมพ์โพธิ์

ทุนภายนอก

 วช



(ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว)

1,166,667

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
ผศ.ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
อ.กานต์มณี ไวยครุฑ
อ.กีรฉัตร วันช่วย
อ.กิติตนันธ์ มากปรางค์
อ.จุรีรัตน์ หนองหว้า
อ.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
อ.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
อ.ธัชชัย อินทะสุข
อ.ปริญ วีระพงษ์
อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
อ.พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
อ.พูนสวัสด์ แก้วเกียรติสกุล
อ.วัชรพล วงศ์จันทร์


(สสส.)

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.กลยุทธ์ความสาเร็จของประสิทธิภาพองค์กรของ
ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก
2.พัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (ทุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 บาท) แบ่งสัดส่วน
งานวิจัยลงตามคณะต่างๆ นักวิจยั 10 คน
(วิทย์ฯ (3) = 250,000 บาท )
(มนุษย์ฯ (7) = 583,333 บาท )
รวม

จานวนเงิน
ผู้วิจัย
50,000
อ.ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
833,333

883,333

ทุนภายใน ทุนภายนอก



ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ (วิทย์ฯ)
อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา (วิทย์ฯ)

อ.ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ (วิทย์ฯ)
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว (มนุษย์ฯ)
อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร (มนุษย์ฯ)
อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล (มนุษย์ฯ)
อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล (มนุษย์ฯ)
อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ (มนุษย์ฯ)
อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ (มนุษย์ฯ)
อ.อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ (มนุษย์ฯ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(สสส.)

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.พัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (ทุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 บาท) นักวิจัย 1 คน
จากนักวิจัยทั้งหมด 102 คน
รวม

จานวนเงิน
ผู้วิจัย
นางสาววนิ
ด
า
พิงสระน้อย
83,333

ทุนภายใน ทุนภายนอก


(สสส.)

83,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

