โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน ในปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 การเมืองระหวางประเทศของไตหวัน:
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทาง
อัตลักษณ (ค.ศ.1988-2018)

ชื่อผูว ิจัย
อ.ดร.รุงทิพย จันทรธนะ
กุล (100%)

2

การสรางตราสินคาของผลิตภัณฑตาม
โตนด จังหวัดเพชรบุรี

อ.ธิดาทิพย ปานโรจน
(50%) และ รศ.ดร.
ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
(50%)
อ.ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ
(70%), อ.ชลภัสสรณ
สิทธิวรงคชัย (15% มรภ.
สวนสุนันทา) และ อ.ณัฐ
พนธ เกษสาคร (15%
มรภ.สมเด็จเจาพระยา)
รศ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศ
ภิญโญ (100%)

3

โลจิสติกสเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑใน
การเพิ่มมูลคาทางการตลาด ผลิตภัณฑ
ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี

4

โครงการกลยุทธรูปแบบการกระจาย
สินคาผลิตภัณฑตาลโตนด จ.เพชรบุรี

5

อิทธิพลของการรับรูของลูกคาเกี่ยวกับ
CSR ที่มีตอความภักดีของลูกคาใน
อุตสาหกรรมโรงแรม

อ.ดร.พนัชกร สิมะขจร
บุญ (50%) และ อ.ดร.
ชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร
(50%)

6

งานจิตกรรมพุทธศาสนาฝมอื ชางเมือง
เพชรบุรี ระหวาง พ.ศ.2400-2500

อ.ดร.ดวงกมล บุญแกว
สุข (100%)

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
7 ก.พ.62 - รายไดคณะ
6 ก.พ. 63 (ทุนอุดหนุนการ
วิจัย นวัตกรรม
และการ
สรางสรรค คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)
1 ต.ค. 61 - สถาบันวิจัยและ
30 ก.ย. 62 พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
1 ต.ค. 61 - สถาบันวิจัยและ
30 ก.ย. 62 พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

งบประมาณ
(บาท)
100,000.00
(100,000.00)

1 ต.ค. 61 - สถาบันวิจัยและ
30 ก.ย. 62 พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
1 เม.ย.62 - รายไดคณะ
31 มี.ค.63 (ทุนอุดหนุนการ
วิจัย นวัตกรรม
และการ
สรางสรรค คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)
10 มิ.ย.62 – รายไดคณะ
9 มิ.ย. 63 (ทุนอุดหนุนการ
วิจัย นวัตกรรม
และการ
สรางสรรค คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)

560,000.00
(560,000.00)

ระยะเวลา

450,000.00
(450,000.00)

750,000.00
(525,000.00)

100,000.00
(100,000.00)

100,000.00
(100,000.00)

ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
7 ความไมมั่นคงในการทํางานและการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรของพนักงาน
ธนาคาร: บทบาทของการสนันสนุนของ
เพื่อนรวมงาน

ชื่อผูว ิจัย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
รายไดคณะ
(ทุนอุดหนุนการ
วิจัย นวัตกรรม
และการ
สรางสรรค คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)
รายไดคณะ
(ทุนอุดหนุนการ
วิจัย นวัตกรรม
และการ
สรางสรรค คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)
ทุนอุดหนุน
โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนการสอน
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

งบประมาณ
(บาท)
100,000.00
(100,000.00)

ผศ.ดร.ชวนชื่น อัคคะ
วณิชชา (80%) และ
อ.ดร.วงศลัดดา วีระ
ไพบูลย (20%)

12 มิ.ย.62 –
11 มิ.ย. 63

8

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
อ.ธาดาธิเบศร ภูทอง
ปจจัยบุคลิกภาพทีส่ งผลตอความตั้งใจที่ (100%)
จะเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจ
ดิจิทัลใหมของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในหลักสูตรการบริการธุรกิจ

1 ก.ค. 62 30 มิ.ย. 63

9

การจัดการเรียนการสอนแบบการ
เรียนรูแบบการจัดโครงการ (ProjectBased Learning) เพื่อทักษะแหงการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับรายวิชา
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สถานที่ (Facility and Venue
management)
การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการ
เรียนรูเชิงผลติภาพ (ProductivityBased Learning) ในรายวิชาธุรกิจการ
ประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
และงานนิทรรศการ สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
การจัดการขนมไทยพื้นบานโบราณเพื่อ
สงเสริมธุรกิจจําหนายของที่ระลึก
จังหวัดเพชรบุรี

อ.ดร.นพรัตน บุญเพียร
ผล 100%

21 มี.ค. 62
- 31 ธ.ค. 62

อ.ดร.บุษริน วงศวิวัฒนา
100%

21 มี.ค. 62 ทุนอุดหนุน
- 20 มี.ค. โครงการพัฒนา
63
นวัตกรรมการ
เรียนการสอน
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

50,000.00
(50,000.00)

อ.ดร.นพรัตน บุญเพียร
ผล (50%) และ อ.ดร.
บุษริน วงศวิวัฒนา
(50%)

8 ส.ค. 62 - รายไดคณะ
7 ส.ค. 63 (ทุนอุดหนุนการ
วิจัย นวัตกรรม
และการ
สรางสรรค คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)

100,000.00
(100,000.00)

10

11

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน

100,000.00
(100,000.00)

50,000.00
(50,000.00)

2,460,000.00
(2,235,000.00)

โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ
กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร จังหวัด
แมฮองสอน ภูเก็ต และสตูล
(แผนงานวิจัย)

2

3

4

5

ชื่อผูว ิจัย

ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร
(70%), อ.ดร.ปรัชญา
กรณ ไชยคช
(ม.หาดใหญ), อ.ดวงธิดา
พัฒโน (ม.สงขลา
นครินทร), ผศ.ดร.ทิพย
สุดา พุฒจร (3%) และ
อ.หทัยรัตน สวัสดี
(ม.ศรีปทุม ขอนแกน)
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ ผศ.ดร.ทิพยสุดา พุฒจร
กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร จังหวัด
(30%), ผศ.ดร.ศุภรัตน
แสงฉัตรแกว (30%),
แมฮองสอน ภูเก็ต และสตูล
อ.สไบทิพย มงคลนิมิตร
โครงการยอยที่ 3 การศึกษาแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรเพือ่ รองรับการ
(30%) และ อ.พณกฤษ
อุดมกิตติ (10%
ทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ กรณีศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร แมฮองสอน
ม.รามคําแหง)
ภูเก็ต และสตูล
โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิ่ม
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
จากอัตลักษณ เรื่องราว เรื่องเลาของ
(80%), ผศ.ดร.มนัสสินี
บุญมีศรีสงา (5%), อ.ดร.
ชุมชน
อัฏฐมา บุญปาลิต (5%),
อ.ดร.นิธิกร มวงศรเขียว
(5%) และ อ.ดร.ระชา
นนท ทวีผล (5%)
การศึกษาแนวทางการพัฒนา
พรธิดา เทพประสิทธิ,์
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- กนกอร เนตรชู และ
Efficiency) เมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ใน
รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
เศรษฐกิจและสังคมของตลาดน้ําดําเนิน (20%)
สะดวก จังหวัดราชบุรี
การสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่ดานการมีสวน รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
รวมของประชาชนในชุมชนโดยรอบ
(50%) และ อ.สุรภัทร
พิไชยแพทย (50%)
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

15 ม.ค. 62
- 14 ม.ค.
63

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

งบประมาณ
(บาท)
587,650.00
(428,984.50)

15 ม.ค. 62
- 14 ม.ค.
63

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

815,980.00
(734,382.00)

28 ก.ย. 61
– 26 มี.ค.
62

กรมการทองเที่ยว

9,250,000.00
(9,250,000.00)

ระยะเวลา

1 ต.ค. 61 - มหาวิทยาลัย
30 ก.ย. 62 สวนดุสิต

700,000.00
(140,000.00)

17 ม.ค. 62 ศูนยสิ่งแวดลอม
– 17 ส.ค. มหาวิทยาลัย
62
สวนดุสิต

375,000.00
(375,000.00)

ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
6 การประเมินผลกระทบโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

7

โครงการศึกษาและเตรียมความพรอมสู
การเปนองคการมหาชนของกรม
วิทยาศาสตรบริการ

8

โครงการประเมินผลลัพธและผลกระทบ
ของชุดโครงการ The Crisis
Management Shared Experiences
and Lesson Learned between
Japan and Thailand

ชื่อผูว ิจัย

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
24 ม.ค. 62 บริษัท บลิส – เทล
– 20 ต.ค. จํากัด (มหาชน)
62
ระยะเวลา

อ.ดร.วุฒิชัย อารักษ
โพชฌงค (50%), รศ.ดร.
สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ
(ม.มหิดล), ผศ.ดร.ภัทร
พลอยแหวน (ม.มหิดล),
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริ
พงศ (ม.มหิดล), อ.ดร.ฐิติ
กร ยาวิไชย จารึกศิลป
(ม.สุโขทัยธรรมธิราช)
และ ดร.สิทธิพร ชุลีธรรม
(นักวิชาการอิสระ)
รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรร
11 ต.ค. 61
หิรัญ (ม.มหิดล), ผศ.ดร.
– 10 ต.ค.
ภัทร พลอยแหวน
62
(ม.มหิดล), ผศ.ดร.
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ
(ม.มหิดล), ผศ.ดร.กฤษณ
รักชาติเจริญ (ม.มหิดล),
อ.ดร.วุฒิชัย อารักษ
โพชฌงค (16.67%) และ
อ.ดร.ฐิติกร ยาวิไชย
จารึกศิลป (ม.สุโขทัย
ธรรมธิราช)
รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรร
1 ต.ค. 61 –
หิรัญ (ม.มหิดล), ผศ.ดร. 30 มิ.ย. 62
ภัทร พลอยแหวน
(ม.มหิดล), ผศ.ดร.
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ
(ม.มหิดล), อ.ดร.วุฒิชัย
อารักษโพชฌงค (20%)
และ อ.ดร.ฐิติกร ยาวิไชย
จารึกศิลป (ม.สุโขทัย
ธรรมธิราช)

งบประมาณ
(บาท)
600,000.00
(300,000.00)

กรมวิทยาศาสตร
บริการ

2,800,000.00
(466,760.00)

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

1,194,600.00
(238,920.00)

ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
9 กิจกรรมพัฒนาทายาทเพือ่ การ
ขับเคลื่อนผูประกอบการ OTOP อยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตโครงการขับเคลื่อน
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

ชื่อผูว ิจัย
รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู
(7% ศึกษา มศก.), ศ.ดร.
คณิต เขียววิชัย (7%
ศึกษา มศก.), รศ.ดร.
ธนินทรัฐ รัตนพงษภิญโญ
(5% วจก. มศก.), อ.ดร.
นพดล โตวิชัยกุล (5%
วจก. มศก.), ผศ.ดร.เดชา
พันธ รัฐศาสนศาสตร (1%
วิศวะ มศก.), อ.ดร.สรภัส
น้ําสมบูรณ (7% ศึกษา
มศก.), อ.ดร.พรรณภัทร
ปลั่งศรีเจริญสุข (7%
ศึกษา มศก.), ผศ.ดร.เอ
กนฤน บางทาไม (7%
ศึกษา มศก.), ผศ.ดร.กร
ภัสสร อินทรบํารุง (7%
ศึกษา มศก.), อ.ดร.ชัย
รัตน โตศิลา (7% ศึกษา
มศก.), อ.ดร.ศศิพัชร
จําปา (7% ศึกษา มศก.),
อ.ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล
(7% ศึกษา มศก.), ผศ.
ดร.ศักรระภีร วรวัฒนะ
ปริญญา (1% มท.พระ
นครเหนือ), อ.ดร.ป
ยะวรรณ ปนแกว (1%
มรภ.นครปฐฒ), รศ.ดร.
พรรณธิดา เหลาพวงศักดิ์
(5% ม.เอเชียอาคเนย), อ.
ดร.ทิพยวรรณ สุขใจรุง
วัฒนา (7% ศึกษา มศก.),
อ.ธิดาทิพย ปานโรจน
(5% วจก. มศก.), อ.ดร.
กิ่งแกว สุวรรณศรี (1%
นักวิชาการอิสระ), อ.
ธาดาธิเบศร ภูทอง (5%
วจก. มศก.) และ อ.วันวิ
สาข ชัยกิจ (1%)

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
9 มี.ค. 62 - กรมสงเสริม
4 ก.ย. 62 อุตสาหกรรม
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)
9,50,000.00
(1,950,000.00)

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

10

การกําหนดนโยบายและการสื่อสารสาธารณะ
เพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางมี
สวนรวมของภาคประชาสังคม จังหวัด
หนองบัวลําภู

11

โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑบนพื้นฐานทางทุน
วัฒนธรรมและภูมปิ ญญาใหมอี ัตลักษณที่โดด
เดน (ภาคกลาง ภาคใต)

ชื่อผูว ิจัย

ระยะเวลา

ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร
3 ม.ค. 62 - 2
(20%), ผศ.ดร.ทิพยสุดา
ม.ค. 53
พุฒจร (20%), ผศ.ดร.
ศุภรัตน แสงฉัตรแกว
(20%), นางธันยพร วณิช
ฤทธา (20% นักวิชาการ
อิสระ) และนายพิชญ จิตต
ภักดี (20% ม.แมโจ)
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
16 ก.พ. 62 (55%), ผศ.ดร.สวรรยา
13 ก.ย. 62
ธรรมอภิพล (10%), ผศ.ดร.
สิริชัย ดีเลิศ (10%), อ.
อริสสา สะอาดนัก (5%), อ.
ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค
(3%), ผศ.ดร.จิตพนธ ชุม
เกตุ (3%), อ.ดร.อัฏฐมา บุญ
ปาลิต (3%), อ.ธเนศ เกษร
สิริธร (3%), อ.รชกร วชิร
สิโรดม (1%), น.ส.สุนิสา
วงศประทุม (1% จนท.
คณะ), นายเอกพันธ หวาน
ใจ (1% จนท. คณะ), รศ.
ดร.ประจวบ กลอมจิตร
(0.5% วิศวะ มศก.), ผศ.ดร.
ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน
(0.5% ศึกษา มศก.), ผศ.ดร.
อรพิน ศิริสัมพันธ (0.5%
ศึกษา มศก.), ผศ.ดร.ปรณัฐ
กิจรุงเรือง (0.5% ศึกษา
มศก.), อ.เกษรินทร พูล
ทรัพย (0.5% วิศวะ มศก.),
อ.ดร.ปชญา ตรีมงคล (0.5%
มทร.สุวรรณภูมิ), อ.ดร.
วิชชาญ จุลหริก (0.5% ม.
ทักษิณ), ผศ.ดร.ศศิธร ตาย
คํา (0.5% มรภ.สวนดุสิต),
อ.ดร.มรกต กําแพงเพชร
(0.5% ม.หัวเฉียว) และ อ.
อํานาจ อมฤก (0.5% ม.
เอเชียอาคเนย)

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ (วช.)

200,000.00
(120,000.00)

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

11,730,000.00
(10,908,900.00)

ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
12 แนวทางการพัฒนาเพือ่ ลดความเหลื่อม
ล้ํา ในการเขาถึงการใชประโยชน
ทรัพยากร ในชุมชนโดยกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนอยางยั่งยืน

13

14

15

16

ชื่อผูว ิจัย

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
28 มี.ค. 62 สถาบัน
- 31 ธ.ค. 62 พระปกเกลา
ระยะเวลา

ผศ.ดร.สวรรยา ธรรม
อภิพล (75%), รศ.ดร.
นรินทร สังขรักษา
(10%), นายเกรียงศักดิ์
ธรรมอภิพล (10%
ม.มหิดล) และ น.ส.กนก
พร คุมภัย (5% ม.มหิดล)
โครงการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรดานไมซ ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ
1 ก.พ. 62 - บริษัท นีท อีเวนท
มาตรฐานสากล (Meeting, Incentive, เจริญวิศาล (80%), อ.ดร. 30 พ.ย. 62 แอนดคอนซัล
Conventions) ภายใตวิชา "การประชุม นพรัตน บุญเพียรผล
แทนท จํากัด
(10%), อ.สถิรา มะลาสิน
องคกร (Meetings 101)"
(10%)
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติดาน ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ
2 ม.ค. 62 - สมาคมสงเสริม
การจัดการประชุมของประเทศไทย
เจริญวิศาล (100%)
30 ธ.ค. 62 การประชุม
นานาชาติ (ไทย)
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง รศ.พรชัย เทพปญญา
13 ก.พ. 62 สถาบัน
และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา (80%) และ ผศ.ดร.
- 31 ก.ค. พระปกเกลา
ผูแทนราษฎร 2562 จังหวัดกาญจนบุรี ณัฐพงศ บุญเหลือ (20%)
62
ประเมินศักยภาพและความตองการของ อ.รชกร วชิรสิโรดม
22 เม.ย. 62 องคการระหวาง
ชุมชนเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
(70%), รศ.ดร.นรินทร
- 31 ก.ค. ประเทศเพื่อการ
สังขรักษา (4%), รศ.ดร.
62
อนุรักษธรรมชาติ
ธงพล พรหมสาขา ณ
สกลนคร (2%), ผศ.ดร.
ทิพยสุดา พุฒจร (10%),
ผศ.ดร.เกศราพร พรหม
นิมิตกุล (2%), ผศ.ดร.
สวรรยา ธรรมอภิพล
(2%), ผศ.ดร.ศุภรัตน
แสงฉัตรแกว (4%),
อ.ดร.สุนี คํานวลศิลป
(2%), อ.วันชัย เจือบุญ
(2%) และนายกันทรากร
จรัสมาธุสร (จนท. คณะ
2%)

งบประมาณ
(บาท)
80,000.00
(68,000.00)

450,000.00
(450,000.00)

500,000.00
(500,000.00)
100,000.00
(80,000.00)
300,000.00
(294,000.00)

ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
17 โครงการวิจัยเพือ่ ติดตามผลตรวจสอบ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมตามแผน
ปฎิบัติราชการและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาง
เก็บน้ําบานปาละอู อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
18 โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสูผูประกอบการรุน
เยาวอยางสรางสรรค
19 โครงการวิจัยปจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลตอการกระจายรายไดของ
กลุมประเทศรายไดปานกลางและ
ความเกี่ยวของของดัชนีชวี้ ัดธรรมาภิ
บาล : การสรางแนวทางลดความ
เหลื่อมล้ําของประเทศไทยภายใต
หลักฐานระดับสากล

ชื่อผูว ิจัย
อ.รชกร วชิรสิโรดม
(95%) และนาย
กันทรากร จรัสมาทุสร
(จนท. คณะ 5%)

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
1 ก.ค. 62 – สํานักงานบริหาร
30 ก.ย. 62 โครงการ กรม
ชลประทาน
ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)
120,000.00
(114,000.00)

อ.วันชัย เจือบุญ (50%) 1 ต.ค. 61 - งบบูรณาการ
และ อ.เลิศลักษณ
30 ก.ย. 62 กระทรวงศึกษาธิการ
เจริญสมบัติ (50%)

982,000.00
(982,000.00)

ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติ
17 เม.ย. 62 สถาบันพระปกเกลา
ศักดิ์นาวิน, อ.ดร.วุฒิชัย - 30 ธ.ค.
อารักษโพชฌงค,
62
อ.วรพล พินิจ, อ.ดร.
โกสินทร เตชะนิยม

80,000.00
(80,000.00)

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน

40,615,230.00
(27,480,946.50)

