โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความสัมพันธ์กับตราสินค้าที่มคี วาม
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริโภค
การรับรูแ้ ละพัฒนาการจัดการตาม
แนวทางผู้ประกอบการทางสังคมของ
วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย
การวิเคราะห์ความต้องการในการ
พัฒนาทักษะภาษาจีนสาหรับพนักงาน
ในธุรกิจโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ใน
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2

3

4

5

6

ชื่อผู้วิจัย
อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
(100%)
อ.ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ
(100%)

อ.จงจินต์ นิลคาแหง
(50%)
อ.พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์
(30%)
ผศ.ดร.มัลทิกา ศิริพศิ
(20%)
ผลกระทบของการแสดงความรู้สกึ
อ.ดร.ชวนชื่น อัคคะ
ขณะทางานทีม่ ีต่อความอ่อนล้าทาง
วณิชชา (80%)
อารมณ์ของพนักงานบริการส่วนหน้า
ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา
เมื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ
(20%)
การวิเคราะห์จาแนกปัจจัยด้านอารมณ์ อ.พรหมมาตร จินดาโชติ
ความรู้สึกทีม่ ีอิทธิพลต่อความผูกพัน
(50%)
ทางจิตใจกับองค์การของพนักงาน
อ.สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์
โรงแรมในกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย
(25%)
ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย
(25%)
ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การเพิ่ม
ผศ.ดร.พรรณธิภา ณ
ศักยภาพการผลิตข้าวไร่ภายใต้การมี
เชียงใหม่ (35%)
ส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัด
อ.ฌานิกา จันทสระ
ประจวบคีรีขันธ์”
(25%)
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาความ
อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ์
ต้านทานการหักล้มของข้าวไร่ในแปลงที่ (20%)
มีระดับความอุดมสมบูรณ์ดินแตกต่าง อ.ดร.สรารัตน์ มนต์ขลัง
กัน
(20%)

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
18 พ.ย.57 - กองทุนพัฒนาวิทยา
17 พ.ย.58
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและงานวิจัย
18 พ.ย.57 - กองทุนพัฒนาวิทยา
17 พ.ย.58
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและงานวิจัย

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(16,666.67)

26 ม.ค.58
- 25 ม.ค.
59

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(33,333.33)

1 พ.ค.58 30 เม.ย.59

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(58,333.33)

15 พ.ค.58
- 14 ธ.ค.58

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(28,571.43)

17 มี.ค.58 16 มี.ค.59

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

238,000
(23,800)

ระยะเวลา

100,000
(16,666.67)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

7

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "ศักยภาพการ
ผลิตน้ามันทานตะวันในพื้นที่อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"
โครงการย่อยที่ 4 วิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเจตคติต่อการใช้
น้ามันทานตะวันของครัวเรือนที่อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการ
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมี
อัตลักษณ์ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านมุสลิม

8

9

การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์
หมู่บ้านมุสลิมด้วยศูนย์บริหารจัดการ
บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

10

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างสร้างสรรค์
ของจังหวัดราชบุรี

11

การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ “เมืองโอ่ง ดินสุกและ
ตุ๊กตา” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเชื่อมโยงสินค้าโอท๊อปกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัด
ราชบุรี
การพัฒนาธนาคารความดีต้นแบบเพือ่
เสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและการ
เปลี่ยนผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ด้วยการจัดการตนเองแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

12

13

อิทธิพลของทัศนคติทสี่ ่งผลต่อ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พืน้ ที่เขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

งบประมาณ
(บาท)
330,000
(165,000)

อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ์
(60%)
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร
(20%)
อ.ฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร
(20%)

17 มี.ค.58
- 16 มี.ค.
59

รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
อ.ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ
อ.สุรภัทร์ พิไชยแพทย์
อ.ธนพัฒน์ อินทวี
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
อ.ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ
อ.สุรภัทร์ พิไชยแพทย์
อ.ธนพัฒน์ อินทวี
อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
(50%)
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
(40%)
อ.ดร.สมชาย ลักขณานุ
รักษ์ (10%)
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
(60%)
รศ.ดร.สมบูรณ์ ยืนยง
สุวรรณ (20%)
อ.ดร.สมชาย ลักขณานุ
รักษ์ (20%)

15 ก.ค.58
- 15 ก.ค.
59

คณะวิทยาการ
จัดการ

500,000
(416,666.67)

พ.ค.59 พ.ค.60

คณะวิทยาการ
จัดการ

500,000
(208,333.33)

25 มี.ค.58
- 24 มี.ค.
59

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

437,500
(87,500)

3 เม.ย.58
- 2 เม.ย.
59

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

435,700
(130,710)

10 มิ.ย.59
- 9 มิ.ย.60

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

495,000
(99,000)

15 ต.ค. 58
- 14 มิ.ย.
59

คณะวิทยาการ
จัดการ

88,125
(88,125)

รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
(60%)
รศ.ดร.สมบูรณ์ ยืนยง
สุวรรณ (20%)
อ.ดร.สมชาย ลักขณานุ
รักษ์ (20%)
ผศ.ภาวิณี กาญจนาภา
(50%)
อ.ปานจิต วัฒนสารัช
(50%)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

14

การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางลดปัญหา
หมอกควันที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง:
กรณีศกึ ษาเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูก
ข้าวโพดในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
Determinants of access to financing
in rural areas: A comparative study
on Indonesian and Thailand’ Micro,
Small and Medium Enterprises
(MSMEs)
การประเมินอรรถประโยชน์พหุลักษณ์
ต่อผลได้ของเศรษฐกิจชุมชนในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาภูมิรู้เรื่องตาลของคน
เพชรบุรีผ่านระบบคา

15

16

17

18

19

การวิเคราะห์องค์ความรูส้ หกรณ์
ออมทรัพย์ตน้ แบบ กรณีศกึ ษา
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา
จากการประเมินประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานด้วยตัวแบบคณิตศาสตร์
การศึกษารูปแบบและกลวิธีการ
ร้องเรียนและการตอบข้อร้องเรียน
ระหว่างผู้ให้บริการและผูร้ ับบริการใน
การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ในบริบท
ของไทย

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
คณะวิทยาการ
จัดการ

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(91,666.67)

รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี
(100%)

5 พ.ย. 58
- 4 พ.ย.
59

อ.ดร.ศศิภา พจน์วาที
(50%)
อ.ฐิตพิ ร สาราญศาสตร์
(50%)

1 มิ.ย. 59 31 มี.ค. 60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(40,000)

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
(100%)

1 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(33,333.33)

อ.ดร.สุนี คานวลศิลป์
(70%)
อ.ดร.อโณทัย สุขเจริญ
โกศล (30%)
อ.ประพล เปรมทองสุข
(50%)
รศ.ดร.ประสพชัย พสุ
นนท์ (50%)

15 ส.ค. 59
- 14 ส.ค.
60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(16,666.67)

15 ส.ค. 59
- 14 ส.ค.
60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(16,666.67)

อ.ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตน
รักษ์ (100%)

1 ก.ย. 59 31 ส.ค. 60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(8,333.33)

รวมจานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในสถาบัน

4,124,325
(1,579,373.10)

โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2559
แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
สกว.

งบประมาณ
(บาท)
350,000
(175,000)

15 ก.ค.58
- 15 ก.ค.
59

สกว.

357,000
(297,500)

พ.ค.59 พ.ค.60

สกว.

300,000
(125,000)

2 เม.ย.58 1 เม.ย.59

สกอ.

300,000
(37,500)

24 พ.ย. 58
- 23 ม.ค.
60

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
ภายใต้โครงการของ
สานักพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

407,000
(174,428.57)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

1

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบและ
เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี"
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวสาหรับการเรียนรู้วถิ ี
เกษตร เพื่อยกระดับศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
กาญจนบุรี
การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการ
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมี
อัตลักษณ์ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านมุสลิม

ผศ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์
ภิญโญ (100%)

1 เม.ย.58 31 มี.ค.59

รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
อ.ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ
อ.สุรภัทร์ พิไชยแพทย์
อ.ธนพัฒน์ อินทวี
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
อ.ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ
อ.สุรภัทร์ พิไชยแพทย์
อ.ธนพัฒน์ อินทวี
อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
ผศ.ดร.นพพร จันทรนาชู
(60%)
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
(25%)
อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน
(15%)
รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยา
นุกูล (30%)
นายอาวีระ ภัคมาตร์
(10%)
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร
(15%)
ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร (15%)
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตร
แก้ว (15%)
อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ์
(15%)

2

3

การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์
หมู่บ้านมุสลิมด้วยศูนย์บริหารจัดการ
บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

4

รูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและความเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจชุมชนทีม่ ีผลต่อ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินชุมชน

5

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "การวิจัยเชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
หน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและ
ป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบน
พืน้ ที่ตน้ น้าน่าน ระยะที่ 2"
โครงการย่อย เรื่อง "การสร้าง
เครือข่ายความรู้ภาคประชาชนและ
การบูรณาการดาเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นในการป้องกันการ
ปนเปื้อนและการได้รับสารพิษบนพืน้ ที่
ต้นน้าน่าน"

ลาดับ

ชื่อโครงการ

6

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
โลจิสติกส์โซ่อุปทานและโซ่อปุ สงค์ของ
อุตสาหกรรมยางพาราไทย

7

8

9

ชื่อผู้วิจัย

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
(10%)
อ.ดร.วินิจ ศิริวจิ ิตร (10%)
อ.ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์
วุฒิ (10%)
ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชา
นิวัฒน์ (10%)
อ.ณัฐพนธ์ เกษสาคร
(15%)
อ.ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
(15%)
อ.ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์
(15%)
อ.ภฤศญา ปิยนุสรณ์
(15%)
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายตลาด
อ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย
สีเขียวในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่ อ.ณัฐพนธ์ เกษสาคร
อุปทานสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อ.สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย
เกษตรอินทรีย์พ้นื ที่จังหวัดนครสวรรค์ อ.จิรพร จรบุรี
อ.สุทัศน์ กุณา
อ.ภฤศญา ปิยนุสรณ์
(15%)
การศึกษาและจัดทาหลักเกณฑ์การ
ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร (15%)
ประกาศเขตพืน้ ที่เพื่อการท่องเที่ยวใน ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตร
ท้องถิ่นหรือชุมชน ตามพระราชบัญญัติ แก้ว (10%)
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
ผศ.ดร.เกศราพร พรหม
2551
นิมิตรกุล (15%)
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร
(10%)
อ.ศุภลักษณ์ ศรีสาอางค์
(15%)
อ.สไบทิพย์ มงคลนิมิตร
(15%)
อ.ปานจิต วัฒนสารัช
(15%)
อ.มรกต บุญศิริชัย (5%)
ทัศนคติของผู้รับบริการต่อเกณฑ์
ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ เจริญวิศาล (100%)
จัดงานสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทย

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

งบประมาณ
(บาท)
3,313,500
(331,350)

มิ.ย. 58 มิ.ย. 59

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

1,500,000
(150,000)

3 มี.ค. 59 31 ก.ค. 59

กรมการท่องเที่ยว

700,000
(665,000)

ก.ย.58 –
มี.ค. 59

สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและ
นิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

50,000
(42,857.14)

ระยะเวลา
มิ.ย. 58 มิ.ย. 59

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและ
นิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(85,714.29)

1 มิ.ย.59 –
31 พ.ค.60

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

695,000
(46,333.33)

อ.ดร.ปวีณกร แป้นกลัด
อ.ดร.รุ่งทิวา สลากัน
ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ
เจริญวิศาล (20%)

1 มิ.ย.59 –
31 พ.ค.60

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

695,000
(46,333.33)

ผศ.ดร.อรพิน ศิริสัมพันธ์
(20%)
ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม
(20%)
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
(60%)
รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
(50%)
ผศ.ดร.ธีรตะวัฒน์ จันทึก
(25%)
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
(25%)

30 พ.ย. 58
– 30 ก.ย.
59

องค์การบริหารการ
พัฒนาพืน้ ที่พเิ ศษ
เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)

500,000
(300,000)

30 พ.ย. 58
– 30 ก.ย.
59

องค์การบริหารการ
พัฒนาพืน้ ที่พเิ ศษ
เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)

500,000
(500,000)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

10

การจัดทาแผนมาตรฐานกลางเพื่อยก
ร่างหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงไมซ์และอีเว้นท์

ก.ย.58 –
มี.ค. 59

11

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การเพิ่มขีด
ความสามารถและทักษะวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับ
ภาวะการจ้างงานในระดับอาชีวศึกษา
ในจังหวัดกระบีแ่ ละพังงา”
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาขีด
ความสามารถหลักของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวและบริการใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่
และพังงา
ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การเพิ่มขีด
ความสามารถและทักษะวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับ
ภาวะการจ้างงานในระดับอาชีวศึกษา
ในจังหวัดกระบีแ่ ละพังงา”
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวและบริการในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดกระบีแ่ ละพังงา
โครงการชุดความรูท้ ี่เป็นประโยชน์และ
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ
เจริญวิศาล (50%)
รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
(30%)
อ.บุษริน วงศ์ววิ ัฒนา
(10%)
อ.อริสสา สะอาดนัก
(10%)
อ.ดร.ประทิน เลี่ยนจารูญ
อ.ดร.อรพิน ดวงแก้ว
ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ
เจริญวิศาล (20%)

12

13

14

โครงการการพัฒนาที่พกั แบบโฮมสเตย์
ในแหล่งการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่
ทอง

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

15

โครงการการพัฒนาแหล่งการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเมืองโบราณอูท่ อง
(เกษตรพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่)

รศ.ดร.สมบูรณ์ ยืนยง
สุวรรณ (60%)
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
(20%)
น.ส.ญัฐธยาน์ ตั้งถาวร
สกุล (20%)

30 พ.ย. 58
– 30 ก.ย.
59

รวมจานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
องค์การบริหารการ
พัฒนาพืน้ ที่พเิ ศษ
เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

งบประมาณ
(บาท)
500,000
(100,000)

10,267,500
(3,077,016.66)

