โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน ในปงบประมาณ 2561
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

เรื่องเลาชีวิตความสําเร็จดานการ
ดําเนินงานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใน
จังหวัดเพชรบุรีของสุวิทย เปยผอง

2

การประเมินความตองการการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรของสหกรณ
โคนมวังน้ําเย็น จํากัด อําเภอวัง
สมบูรณ จังหวัดสระแกว
การสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรีโดยใช Application
เสนทางการทองเที่ยวตามรอย
โครงการอันสืบเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนเครื่องมือ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
หมูบานไทยมุสลิม

3

4

5

6

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท 21 พ.ย. 59
(40%)
- 20 พ.ย.
รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ (30%)
60
อ.อริสสา สะอาดนัก (30%)
อ.ดร.กฤษฎา พรประภา
20 ก.พ. 60
(100%)
- 19 ธ.ค.
60

คณะวิทยาการ
จัดการ

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(16,666.67)

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(30,000)

9 มี.ค. 60 31 ม.ค. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

212,500
(69,545.45)

9 มี.ค. 60 31 ม.ค. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

309,600
(106,952.73)

1 พ.ย. 59 31 ต.ค. 60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(6,666.67)

1 พ.ค. 60 30 เม.ย. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(58,333.33)

ชื่อผูวิจัย

อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ
(80%)
อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
(10%)
อ.นิธิกร มวงศรเขียว (10%)
อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ (20%)
ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
(20%)
อ.ธนพัฒน อินทวี (20%)
อ.สุรภัทร พิไชยแพทย
(20%)
อ.เกตุวดี สมบูรณทวี (15%)
นายอุดร หมันมณี (5%)
การออกแบบโครงสรางองคการและ ผศ.ดร.อมรินทร เทวตา
ระบบการดําเนินงานของสํานักงาน (60%),
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย อ.ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
ศิลปากร ที่สงผลตอการจูงใจในการ (10%)
อ.รชกร วชิรสิโรดม (10%)
ทํางานของพนักงาน
นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ (10%)
น.ส.ณฐมน พัฒนา (10%)
การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญา อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ
ทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(100%)
ทางการจัดการชุมชนอยางยั่งยืนของ
ชุมชนไทยมุสลิม อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี

ลําดับ

ชื่อโครงการ

7

การใชอัตราสวนทางการเงินเพื่อ
วิเคราะหความเสี่ยงในการลมละลาย
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
กลยุทธการพัฒนาเพื่อความอยูรอด
และเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี
กลยุทธโลจิสติกสเพื่อสงเสริมธุรกิจ
สงออกสินคาชายแดน ดานสิงขร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

8

9

10

11

12

การรอยเรียงเลขมงคลในธุรกิจหมอ
ดู: วาทกรรมบนพื้นฐานความเชื่อ
ทางโหราศาสตร
“สักขาลาย” อัตลักษณกลุมชาติ
พันธุในภาคอีสาน: กรณีศึกษา
จังหวัดนครพนม สกลนคร
มุกดาหาร กาฬสินธุ และหนองคาย
บทบาทของการสื่อสารภายใน
องคกร (Internal
Communication) เพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน
(Competitive Advantage) ของ
ศูนยปฏิบัติการภัตตาคารและ
โรงแรมในสถาบันการศึกษา

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

อ.ธิดาทิพย ปานโรจน
(100%)

1 พ.ค. 60 30 เม.ย. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(58,333.33)

ผศ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศ
ภิญโญ (100%)

1 พ.ค. 60 30 เม.ย. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(58,333.33)

อ.ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ
(60%)
อ.ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
(20%)
ผศ.ดร.ศศิภา พจนวาที
(20%)
อ.ดร.ภพ สวัสดี (100%)

22 พ.ค. 60
- 21 พ.ย.
60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(33,333.33)

1 มิ.ย. 60 31 พ.ค. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(66,666.67)

ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว 6 มิ.ย. 60 (100%)
5 มิ.ย. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(66,666.67)

อ.ดร.ศิระ ศรีโยธิน (100%)

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(83,333.33)

ชื่อผูวิจัย

16 ส.ค. 60
- 15 ส.ค.
61

ลําดับ

ชื่อโครงการ

13

การพัฒนาตัวชี้วัดวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบและยกระดับระบบบัญชี
วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนใน
จังหวัดเพชรบุรี

14

ชื่อผูวิจัย

รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท
ผศ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศ
ภิญโญ
ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ
ผศ.ดร.อมรินทร เทวตา
ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ
ผศ.ดาวลอย กาญจนมณี
เสถียร
อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสิ
นนท
อ.ดร.ประพล เปรมทองสุข
อ.ปานจิต วัฒนสารัช
อ.ธิดาทิพย ปานโรจน
อ.ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
อ.นพดล โตวิชัยกุล
อ.อริสสา สะอาดนัก
การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย
รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท
การตลาดและการสื่อสารเชิงรุกเพือ่ ผศ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศ
จัดการระบบการจัดจําหนายสินคา ภิญโญ
ของวิสาหกิจชุมชนตนแบบในพื้นที่ ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ
ผศ.ดร.อมรินทร เทวตา
การทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ
ผศ.ดาวลอย กาญจนมณี
เสถียร
อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสิ
นนท
อ.ดร.ประพล เปรมทองสุข
อ.ปานจิต วัฒนสารัช
อ.ธิดาทิพย ปานโรจน
อ.ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
อ.นพดล โตวิชัยกุล
อ.อริสสา สะอาดนัก

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

10 ต.ค. 60
- 9 ต.ค. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

งบประมาณ
(บาท)
200,000
(200,000)

10 ต.ค. 60
- 9 ต.ค. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

200,000
(200,000)

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

15

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชุมชนที่
มีอัตลักษณสําหรับยกระดับ
ศักยภาพการบริหารวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการทองเที่ยวของชุมชนหมูบาน
ไทยมุสลิม

29 ก.ย. 60
- 29 ก.ย.
61

คณะวิทยาการ
จัดการ

16

รูปแบบความหลากหลายของการ
จัดกิจกรรมการทองเที่ยววิถีชุมชน
ริมแมน้ําแมกลองอยางสรางสรรค
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุม
ศักยภาพสูง

11 ต.ค. 60
- 10 ต.ค.
61

คณะวิทยาการ
จัดการ

480,000
(384,000)

17

ปจจัยในการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ
อ.ดร.ชิษณุพงศ ศิริโชติ
นิศากร
อ.ดร.ระชานนท ทวีผล
อ.ธนพัฒน อินทวี
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
(80%)
ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมล
รัตน (10%)
อ.ดร.สุภาภรณ พรหมฤาษี
(10%)
ผศ.ดร.ณัฐพัชร อภิวัฒน
ไพศาล (50%)
อ.จีราภา สตะเวทิน (50%)

งบประมาณ
(บาท)
621,250
(621,250)

2 เม.ย. 61 1 เม.ย. 62

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(100,000)

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน

3,123,350
(2,160,081.52)

โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ 2561
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

การสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรีโดยใช Application
เสนทางการทองเที่ยวตามรอย
โครงการอันสืบเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนเครื่องมือ
การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะใหครู
อาชีวศึกษาพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องจากงานประจําสูการวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อสรางสรรคคณ
ุ ภาพ
วิชาการและความกาวหนาในวิชาชีพ

2

3

4

ชื่อผูวิจัย

อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ
(80%)
อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
(10%)
อ.นิธิกร มวงศรเขียว (10%)
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
(70%),
รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ (10%)
อ.ศิวกรณ เอ็งฉวน (10%)
อ.ดร.สุมาลี พงศตยิ ไพบูลย
(10%)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ (20%)
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
(20%)
หมูบานไทยมุสลิม
อ.ธนพัฒน อินทวี (20%)
อ.สุรภัทร พิไชยแพทย
(20%)
อ.เกตุวดี สมบูรณทวี (15%)
นายอุดร หมันมณี (5%)
ชุดโครงการวิจยั เรื่อง "แนวทางการ รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ
พัฒนาแบรนดแหลงทองเที่ยวภาคใต ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
อยางยั่งยืน"
ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา
โครงการยอยที่ 2 การสรางแบรนด อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ
ทางการทองเที่ยวเขตพัฒนาการ
อ.ธนพัฒน อินทวี
ทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
อ.สุรภัทร พิไชยแพทย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

9 มี.ค. 60 - สํานักงานกองทุน
31 ม.ค. 61 สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

6 มี.ค. 60 5 ก.ย. 61

งบประมาณ
(บาท)
127,500
(41,727.27)

สํานักงาน
562,000
คณะกรรมการ (274,755.56)
วิจัยแหงชาติ (วช.)

9 มี.ค. 60 - สํานักงานกองทุน
31 ม.ค. 61 สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

185,900
(64,220)

1 มิ.ย. 60 - สํานักงานกองทุน 1,100,000
31 พ.ค. 61 สนับสนุนการวิจัย (733,333.33)
(สกว.)

ลําดับ

ชื่อโครงการ

5

การพัฒนาแนวทางการตลาดที่
เหมาะสมสําหรับสินคาการทองเที่ยว
เชิงประสบการณทองถิ่น (Local
Experience) ของประเทศไทย
ภายใตโครงการ The LINK
(แผนงานวิจัย)

6

7

ชื่อผูวิจัย

ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร (60%)
ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว
(10%)
อ.จิรัชญา โชติโสภานนท
(10%)
ผศ.ดร.เกศราพร พรหมนิมิต
กุล (10%)
นายไมตรี พุทธวงษ (5%)
อ.ดร.ปรัชญากรณ ไชยคช
(5%)
การพัฒนาแนวทางการตลาดที่
ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว
เหมาะสมสําหรับสินคาการทองเที่ยว (30%)
อ.มรกต บุญศิริชัย (70%)
เชิงประสบการณทองถิ่น (Local
Experience) ของประเทศไทย
ภายใตโครงการ The LINK
โครงการยอย 1 การศึกษา
พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
กลุมเปาหมายภายใตโครงการ The
LINK
การพัฒนาแนวทางการตลาดที่
อ.จิรัชญา โชติโสภานนท
เหมาะสมสําหรับสินคาการทองเที่ยว (20%)
อ.ดร.ฤกษรัตน ปกกันตธร
เชิงประสบการณทองถิ่น (Local
Experience) ของประเทศไทย
(20%)
อ.ปานจิต วัฒนสารัช (20%)
ภายใตโครงการ The LINK
โครงการยอย 2 ศักยภาพและความ อ.ศุภลักษณ ศรีสาํ อางค
พรอมของอุปทานทางการทองเที่ยว (20%)
อ.สไบทิพย มงคลนิมิตร
เมืองรองของประเทศไทยภายใต
(20%)
โครงการ The LINK

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

1 มิ.ย. 60 - สํานักงานกองทุน
31 พ.ค. 61 สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

งบประมาณ
(บาท)
272,500
(163,500)

1 มิ.ย. 60 - สํานักงานกองทุน
31 พ.ค. 61 สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

249,700
(49,940)

1 มิ.ย. 60 - สํานักงานกองทุน
31 พ.ค. 61 สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

636,900
(424,600)

ลําดับ

ชื่อโครงการ

8

การพัฒนาแนวทางการตลาดที่
เหมาะสมสําหรับสินคาการทองเที่ยว
เชิงประสบการณทองถิ่น (Local
Experience) ของประเทศไทย
ภายใตโครงการ The LINK
โครงการยอย 3 การจัดการ
วัฒนธรรมเพื่อรองรับการทองเที่ยว
เชิงประสบการณทองถิ่น ภายใต
โครงการ The LINK
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชุมชนที่
มีอัตลักษณสําหรับยกระดับ
ศักยภาพการบริหารวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการทองเที่ยวของชุมชนหมูบาน
ไทยมุสลิม

9

10

โครงการศึกษาแนวทางผลความ
เปนไปไดในการตั้งศูนยเครือขาย
ดานการศึกษาไมซในแตละภาค

11

การพัฒนาสื่อออนไลนเพื่อสงเสริม
การสื่อสารเชื่อมโยงวัฒนธรรม
ระหวางนักทองเที่ยวชาวจีนและชาว
ไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

ผศ.ดร.เกศราพร พรหมนิมิต 1 มิ.ย. 60 - สํานักงานกองทุน
กุล (35%)
31 พ.ค. 61 สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
ผศ.ดร.ทิพยสดุ า พุฒจร
(35%)
อ.ดร.ฐิตมิ า เวชพงศ (30%)

ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ
อ.ดร.ชิษณุพงศ ศิริโชติ
นิศากร
อ.ดร.ระชานนท ทวีผล
อ.ธนพัฒน อินทวี
ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ
เจริญวิศาล (100%)

พีรพัฒน ทวีวัฒนพงษ
(60%)
อ.ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ
(10%)
สุรชาติ บัวชุม (10%)
ตาภา บํารุงศิลป (10%)
พสิษฐ โสภณพงศพัฒน
(10%)

29 ก.ย. 60
- 29 ก.ย.
61

งบประมาณ
(บาท)
240,900
(112,420)

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)

372,750
(372,750)

5 มิ.ย. 60 - สํานักงานสงเสริม
1 ธ.ค. 60 การจัดประชุมและ
นิทรรศการ
(องคการมหาชน)
1 ต.ค. 60 - มหาวิทยาลัยราช
30 ก.ย. 61 ภัฏจันทรเกษม

798,000
(266,000)

478,800
(47,880)

ลําดับ

ชื่อโครงการ

12

การยกระดับการจัดการทองเที่ยว
เชิงประสบการณทองถิ่นอยางมีสวน
รวม ภายใตโครงการ THE LINK
(แผนงานวิจัย)

13

14

15

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

ผศ.ดร.ทิพยสดุ า พุฒจร
15 ม.ค. 61
(10%)
- 14 ม.ค.
62
ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร
(50%)
อ.สไบทิพย มงคลนิมิตร
(5%)
ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว
(5%)
นายธนวรรษ ดอกจันทร
(30%)
การยกระดับการจัดการทองเที่ยว ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร
15 ม.ค. 61
เชิงประสบการณทองถิ่นอยางมีสวน (80%)
- 14 ม.ค.
อ.ธเนศ เกษรสิริธร (20%)
รวม ภายใตโครงการ THE LINK
62
โครงการยอยที่ 1 การศึกษารูปแบบ
การดําเนินชีวิตในการเดินทาง
ทองเที่ยว (Tourism Lifestyle)
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ภายใตโครงการ THE LINK
การยกระดับการจัดการทองเที่ยว อ.สไบทิพย มงคลนิมิตร
15 ม.ค. 61
เชิงประสบการณทองถิ่นอยางมีสวน (40%)
- 14 ม.ค.
อ.จิรัชญา โชติโสภานนท
รวม ภายใตโครงการ THE LINK
62
(40%)
โครงการยอยที่ 2 การยกระดับ
หวงโซคุณคาการทองเที่ยวเชิง
นายพณกฤษ อุดมกิตติ
ประสบการณทองถิ่น ภายใต
(20%)
โครงการ THE LINK
การยกระดับการจัดการทองเที่ยว ผศ.ดร.ทิพยสดุ า พุฒจร
15 ม.ค. 61
เชิงประสบการณทองถิ่นอยางมีสวน (80%)
- 14 ม.ค.
อ.ดร.ฐิตมิ า เวชพงศ (20%)
รวม ภายใตโครงการ THE LINK
62
โครงการยอยที่ 3 การยกระดับการ
จัดการวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อรองรับ
การทองเที่ยวเชิงประสบการณ
ทองถิ่น ภายใตโครงการ THE LINK

แหลงเงินทุน
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

งบประมาณ
(บาท)
1,251,800
(876,260)

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

380,600
(380,600)

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

545,600
(436,480)

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

393,000
(314,400)

ลําดับ

ชื่อโครงการ
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การยกระดับการจัดการทองเที่ยว
เชิงประสบการณทองถิ่นอยางมี
สวนรวม ภายใตโครงการ THE
LINK
โครงการยอยที่ 4 อัตลักษณทองถิ่น
ของพื้นที่ตนแบบ ภายใตโครงการ
THE LINK
The Expectation of
Stakeholders from the Audit
Service and Reduction
Approach of Expectation
Difference
การเสริมสรางความเขมแข็งการ
ผลิต และตลาดไกพื้นเมือง (ประดู
หางดํา) ของเกษตรกรรายยอยใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

17

18

19

20

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตร
แกว (50%)
ผศ.ดร.เกศราพร พรหม
นิมิตกุล (50%)

15 ม.ค. 61 สํานักงานกองทุน
- 14 ม.ค. สนับสนุนการวิจัย
62
(สกว.)

อ.ดร.พิมพาภรณ พึ่งบุญ
พานิชย (60%)
ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎา
ลักษณ (40%)

25 ก.ย. 60
- 24 ก.ย.
61

น.สพ.ธีระยุทธ ชาวุฒิ
ผศ.ดร.ภัทราพร ภุมรินทร
ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎา
ลักษณ (15%)
อ.ดร.วิไลวรรณ สิริโรจน
พุฒิ
อ.มธุรดา กีฬา
โครงการพัฒนารูปแบบการ
รศ.พรชัย เทพปญญา
วางแผนและจัดทํางบประมาณใน (80%)
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
ลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่กลุม
จังหวัด จังหวัด และทองถิ่น (Area) (10%)
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานตาม
อ.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
(10%)
นโยบายของรัฐบาลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
และการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (100%)
เกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ)

สภาวิชาชีพบัญชี

งบประมาณ
(บาท)
429,000
(429,000)

64,900
(25,960)

15 ม.ค. 61 สํานักงานกองทุน
- 14 ม.ค. สนับสนุนการวิจัย
62
(สกว.)

706,750
(106,012.50)

29 มี.ค. 61 สํานักงบประมาณ
- 28 ธ.ค.
61

4,900,000
(4,900,000)

30 พ.ค. 61
ศูนยสงเสริม
- 27 ก.ย. อุตสาหกรรมภาค
61
ที่ 8 กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

4,219,000
(4,219,000)

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน

17,915,600
(14,238,838.66)

