
ประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ 
โครงการวิจ ัยและการจ ่ายเง ินท ุนอุดหน ุนการวิจ ัยจากแหล่งท ุนภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และความเห็นขอบของ 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประขุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๕ มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๓๕ เร่ือง ดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จำนวน ๓๒ เรื่อง

๑ . เร่ือง “การประกวดดนตรีไทย : ประวัติ พัฒนาการ องค์ประกอบ และตัวบ่งขี้คุณภาพการประเมินและตัดสิน 
การประกวดดนตรีไทย” (ขุดโครงการ)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ภาควิขาวิชาดนตรีไทย(คบ. ๕ ปี)
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สองแสนบาทถ้วน)
๑.๑ เร่ือง “องค์ประกอบและตัวบ่งขี้คุณภาพการประเมินและตัดสินการประกวดวงดนตรีไทย”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ภาควิชาวิชาดนตรีไทย(คบ. ๕ ปี)
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)
๑.๒ เร่ือง “การประกวดดนตรีไทย : ประวัติ พัฒนาการและคุณค่าในบริบทสังคมไทย”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี ภาควิชาหลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)
๑.๓ เร่ือง “องค์ประกอบและตัวบ่งขี้คุณภาพการประเมินและตัดสินการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิวรรธ์น ลิมปขัย ภาควิชาหลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ งบบริหารขุดโครงการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)

๒. เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบภวนิยม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรูในการนอนหลับ 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลพร กองคำ สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)



๓. เร่ือง “การประเมินหลักสูตรครุคาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ผ่านการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี สาขาวิฃาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการผลิตนักศึกษาครูสู่ครูมืออาชีพของมหาวิทยาลัยราซภัฏ”
โดย อาจารย์ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล สาขาวิขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(สี่หมื่นส่ีพันบาทถ้วน)

๔. เร่ือง “การพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียบรู้แบบใช้ 
ปีญหาเป็นฐานร่วมกับการโด้ขเพื่อการรู้คิด”

โดย อาจารย์สิรภพ เทพพิทักษ์ สาขาวิขาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. เร่ือง “จิตรกรรมสื่อผสม : พ่อและบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ”
โดย อาจารย์เนธิมา สุวรรณวงศ์ สาขาวิฃาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๗. เร่ือง “นวัตกรรมการสอนเพื่อการสอนแบบมุ่งผลลัพธ์ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ สาขาวิซาภาษาอังกฤษ (คบ. ๔ ปี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๘. เร่ือง “ชีวิตทางสังคมและเพศสภาพของนักเรียนมัธยมขายในสังคมสยาม พ.ศ. ๒๔๓๔ - ๒๔๗๔”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี บุนนาค สาขาวิขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๙. เร่ือง “การประเมินผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาแอพพลิเคซั่นหิรัญฟ้ดเพื่อส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ 
และทักษะทางด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ส่งสินค้า ในบริเวณขุมซนรอบมหาวิทยาลัยราฃ 
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

โดย อาจารย์อุดร หลักทอง สาขาวิซารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)



-๓-

๑๐. เรื่อง “ผลกระทบของคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอ'บต่อการเปิดเผยข้อมูลการ 
ควบคุมภายใน”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน สาขาวิขาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๒๗,๔๐๐.๐๐ บาท

(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑๑. เร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์และสินค้ากุ้งทะเลในพื้นจังหวัดสมุทรสาคร”
โดย อาจารย์ฐิติยา กลบลันเทียะ สาขาวิฃาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(หลักสูตรนานาขาติ)
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๒. เร่ือง “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่บสู่สินค้าบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษา มะนาวบ้านแพ้ว”
โดย อาจารย์จีรภรณ์ กิจเจริญ สาขาวิขาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๔๔,๒๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๓. เร่ือง “การปรับองศาการเคลื่อนที่ของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมลีลาศ”
โดย รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา สาขาวิขาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สี่หมื่นบาทถ้วน)

๑๔. เร่ือง “ระบบต้นแบบเครื่อง PLCในอุตสาหกรรมบ่อเลี้ยงกุ้ง”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ธนาลินธ์ สาขาวิฃาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๑๔. เร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานผึเกประสบการณ์วิชาชีพ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๖. เร่ือง “การตรวจวิเคราะห์สารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในฝัง
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวดี เนียมบุ้ย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)



๑๗. เร่ือง “ผลของสารสกัดจากราข้าวเหนียวแดง (Oryza sativa L.) ต่อความเครียดออกซิเดที'ฝในเซลล์ทดลอง” 
โดย อาจารย์อัฐพันธ์ หมอข้าง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๑๘. เร่ือง “ฤทธิ้ต้านฃราของสารสกัดเบญจทูลในตับของหนูอ้วนที่ได้รับอาหารไขมันสูง”
โดย อาจารย์ ดร.เกวลิน วงศโถง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๑๙. เร่ือง “อาการของระบบทางเดินหายใจ ระดับความเครียดภาวะหมดไฟในการทำงานและประสิทธิภาพในการ 
ทำงานของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน พลประถม สาขาวิขาอาซีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๕ ๐ ,0 0 ๐ .0 0  บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒๐. เร่ือง “การประเมินความเสี่ยงและความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของประซาซน ขุมซนบางไส์ไก่ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดคิริ นิลผาย สาขาวิซาอาซีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๒๑. เร่ือง “การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลแบบมิส่วนร่วมกับขุมขน เพื่อประซาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมขุมซนวัด 
บางไสไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”

โดย อาจารย์ปนัดดา ใจบุญลือ สาขาวิขาแอนิเมซั่นและดิจิทัลมิเดีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๒๒. เร่ือง “ฤทธี้ฃองมะขามป้อมในการป้องกันการบาดเจ็บจากการอักเสบในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เปีนโรคอ้วนด้วย 
อาหารไขมันสูง”

โดย อาจารย์เบญจรัตน์ จันสน สาขาวิซาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๒๓. เร่ือง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากว่านสาวหลง”
โดย อาจารย์อาวุธ หงษ์คิริ สาขาวิซาการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)



๒๔. เร่ือง “การพัฒนาไฮโดรเจลแป้งมันสำปะหลังสำหรับประยุกต็1ซ้เป็นวัสดุอุ้มนํ้าในการเกษตร”
โดย อาจารย์เพียงฤทัย บุญประสิทธี้ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐0 บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๒๔. เร่ือง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบโดยใช้แป้งข้าวดัชนีนํ้าตาลตํ่าเสริมโปรตีนจิ้งหรีดเพื่อทดแทนแป้งสาลี” 
โดย อาจารย์อังสุมา แก้วคต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๕๔,๐๐๐.0๐ บาท

(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒๖. เร่ือง “การวิเคราะห์ฉนวนกันความร้อนแบบหลายขั้นสำหรับหม้อต้มนํ้าไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์”
โดย ผู้ข่วยศาสตราจารย์พีรวัจน์ มีสุฃ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒๗. เร่ือง “ฟกข้าวผงสำเร็จรูป”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกิตตี้ เหมทานนท์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สาขาวิฃาผู้ประกอบการอาหาร
อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)

๒๘. เร่ือง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบราวนี่ที่ใข้รำข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแทนแป้งสาลี”
โดย อาจารย์สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร สาขาวิฃาผู้ประกอบการอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหม่ืนบาทถ้วน)

๒๙. เร่ือง “ชงโคบาน : บทประพันธ์เพลงที่มีแนวคิดจากดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน ภาควิชาดนตรีตะวันตก (คบ. ๔ ปี)
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓๐. เร่ือง “การถ่ายทอดบทเพลงมอญ สำนักหม่อมหลวงสุรักษ์ สวัสดิกุล กรณีศึกษา ครูทัศนัย พิณพาทย์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง ภาควิชาดนตรีไทย (คบ.๔ปี)
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๓๑. เร่ือง “พระอภิธรรมลังคีต: การสร้างสรรค์บทเพลงไทยร่วมสมัยตามแนวทางพระอภิธรรมปิฎก”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธี จันทร์ศรี ภาควิฃาหลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)



-๖-

๓๒. เร่ือง “รูปแบบการนิเทศแบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการทำวิจัยของนักศึกษา หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิซาขีพคร”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส 
บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิฃาชีพครู 
อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๑ เรื่อง

๑. เร่ือง “การพัฒนาระบบส่งเอกสารรายงานตัวออนไลน่ในรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยเทคโนโลยีเว็บแอพพลิ 
เคขัน”

โดย นายปรัชญา จิตตรีสินธุ
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา จำนวน ๒ เร่ือง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สี่หมื่นหกบาทถ้วน)

๑. เร่ือง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ถูกกลั่นแกล้ง โดยการปรึกษา 
กลุ่มตามทฤษฎีการรู้คิดและพฤติกรรม”

โดย นางสาวนิศารัตน์ สุขตาม สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท

(แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. เร่ือง “การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลบี ชุด สิปบีปาก”
โดย นายอรรถพล สาธุกิจ สาขาวิชานาฏยศิลบี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน ๓๕ เร่ือง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเถ้าแสน 
หน่ึงพันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนึ๋ให้ผู้ที่มีรายขื่อในประกาศฉบับนี้มาทำสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ 
เป็นต้นไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธี้ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายซื่อในประกาศฉบับนี้ 
เมื่อได้รับเงินในแต่ละงวดแล้วให้นำเงินร้อยละ ๑๐ มาขำระกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน ๑๕ วัน หลังจาก 
วันรับเงินในแต่ละงวด

ประกาศ ณ วันท่ี ^  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ฟ้ขํวยศาสตราจารย์ ดร.เผเจ สำสํร)
•งอธการบด ี ปฏบัิดีรารทร’เพทนฬfl'vnil


