
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือผู้ท ำวิจัย รำยช่ืองำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค้

ว/ด/ป

ท่ีลงนำมท ำ

สัญญำ

งบประมำณ

ท่ีได้รับ 

(บำท)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 1

(มิ.ย. - ส.ค. 63)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 2

 (ก.ย. - พ.ย. 63)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 3 

(ธ.ค.63 - ก.พ. 64)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 4

(มี.ค. - พ.ค. 64)

1 ดร.พิมอร  แก้วแดง

ดร.วัฒนา  ทนงค้แผง

การออกแบบผลิตภัณฑ้จากไม้ไผ้ท่ี

เหลือใช้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ้

ชุมชนเพ่ือส้งเสริมงานตกแต้ง

สถาป้ตยกรรมภายใน จังหวัด

ปราจีนบุรี

 15 มิ.ย. 2563 48,000.00       1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย 1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ้าย

งบประมาณ ส้ินไตรมาส 2

1. ป้ดโครงการ

2 ดร.ณัฏฐกิตต์ิ  เอ่ียมสมบูรณ้ โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการ

พัฒนาแพลตฟอร้มบริหารจัดการ

ทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent 

Resource Management) กลุ้ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 22 มิ.ย. 2563 675,000.00     1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย 1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ้าย

งบประมาณ ส้ินไตรมาส 2

1. ป้ดโครงการ

3 ดร.ณัฏฐกิตต์ิ  เอ่ียมสมบูรณ้ โครงการศึกษาวิจัยแผนขับเคล่ือน

และปฏิรูประบบการเรียนรู้ส าหรับ

การพัฒนาบุคลกรวัยเรียนและวัย

ท างานร้วมกับภาคอุตสาหกรรม 

และส้งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต เพ่ือรองรับผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและ

ธุรกิจอย้างฉับพลัน ในกลุ้ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 22 มิ.ย. 2563 475,000.00     1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย 1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ้าย

งบประมาณ ส้ินไตรมาส 2

1. ป้ดโครงการ

งบประมำณภำยนอก

ปีการศึกษา 2563 (1 มถินุายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ไตรมาส 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือผู้ท ำวิจัย รำยช่ืองำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค้

ว/ด/ป

ท่ีลงนำมท ำ

สัญญำ

งบประมำณ

ท่ีได้รับ (บำท)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 1

(มิ.ย. - ส.ค. 63)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 2

 (ก.ย. - พ.ย. 63)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 3 

(ธ.ค.63 - ก.พ. 64)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 4

(มี.ค. - พ.ค. 64)

4 ดร.ณัฏฐกิตต์ิ  เอ่ียมสมบูรณ้ การวิเคราะห้สภาพแวดล้อมและ

ศักยภาพเพ่ือสร้างแนวทางการ

ยกระดับคุณภาพท่ีพักส าหรับ

นักท้องเท่ียวตามมาตรฐานสากล

 30 มิ.ย. 2563

pre-talent

40,000.00       1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย 1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ้าย

งบประมาณ ส้ินไตรมาส 2

1. ป้ดโครงการ

5 ผศ.ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน้ การพัฒนาระบบการบริหารงาน

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

 ของบริษัทวี พี ฟอเมติก จ ากัด

 1 ก.ค. 2563

pre-talent

40,000.00       1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย 1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ้าย

งบประมาณ ส้ินไตรมาส 2

1. ป้ดโครงการ

6 ผศ.ดร.สุพิศ  บุญลาภ การพัฒนามาตรฐานการจัดการของ

 ECOLADY หัตถกรรมสตรีรักษ้โลก

เพ่ือยกระดับสู้วิสาหกิจชุมชน

 1 ก.ค. 2563

pre-talent

40,000.00       1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย 1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ้าย

งบประมาณ ส้ินไตรมาส 2

1. ป้ดโครงการ

7 ดร.วัฒนา ทนงค้แผง การจัดเตรียมห้องพักและหน้วย

บริการในโรงแรมให้มีความปลอดภัย

 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ หลัง

วิกฤตการโรคระบาด Corona Virus

 2019

 1 ส.ค. 2563

pre-talent

15,000.00       1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย 1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ้าย

งบประมาณ ส้ินไตรมาส 2

1. ป้ดโครงการ

งบประมำณภำยนอก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือผู้ท ำวิจัย รำยช่ืองำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค้

ว/ด/ป

ท่ีลงนำมท ำ

สัญญำ

งบประมำณ

ท่ีได้รับ (บำท)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 1

(มิ.ย. - ส.ค. 63)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 2

 (ก.ย. - พ.ย. 63)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 3 

(ธ.ค.63 - ก.พ. 64)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 4

(มี.ค. - พ.ค. 64)

8 น.ส.อัจฌิรา ทิวะสิงห้ การศึกษาแนวทางการท าการตลาด

ออนไลน้ของธุรกิจน าเท่ียวขนาดเล็ก

 1 ส.ค. 2563

pre-talent

15,000.00       1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย 1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ้าย

งบประมาณ ส้ินไตรมาส 2

1. ป้ดโครงการ

งบประมำณภำยนอก


