
ปรับปรุง  ณ  วันที่  28  กันยายน  2555 
 

สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน  ประจ าปีงบประมาณ  2555 
 

สรุปโครงการวิจัยงบประมาณผลประโยชน์  2555 
 

 (รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด  141,500  บาท) 
 
1.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ล้านนาเขตพื้นท่ีพิษณุโลก ปีการศึกษา 2554  งบประมาณ  9,000  
บาท 
  นางสาววิลาสินี  ปีระจิตร  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  70  % 
  นางสาวศิริจรรยา  จันทร์มี  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  10  % 

นางสาวอมิตตา   คล้ายทอง   ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน   10  %  
นางพิมพ์ใจ   ปรางค์สุรางค์   ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  10  %  

2.  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เขตพื้นท่ีพิษณุโลกปีการศึกษา 2554  งบประมาณ  9,000  บาท 
  นางสาวศิริจรรยา  จันทร์มี  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  60  % 

นางสาววิลาสินี    ปีระจิตร    ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  20  %  
นางสาวอมิตตา   คล้ายทอง   ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน   20  %  

3.  ผลการใช้น้ าส้มควันไม้ในอาหารไก่เนื้อต่อการลดอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย  
งบประมาณ  28,000  บาท 
  ผศ.พัชรินทร์  สุขทวี  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  40  % 
  นายอรรถพล    ตันไสว    ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  30 % 
  ผศ.เริงนภรณ์  โม้พวง  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20  % 
  ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  10  % 
4.  การศึกษาจีโนไทป์แคปปา-เคซีนของโคนมในฟาร์มโคนมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เขตพื้นท่ีพิษณุโลก  งบประมาณ  37,500  บาท 
  นายอถรรพล  ตันไสว  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  60  % 
  นางสาวจ าเนียน  เป็กเครือ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20 % 
  นางจันทรา  สโมสร  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  10  % 
  ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  10  % 
5.  รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียท่ีแยกได้จากอุจจาระของไก่เนื้อท่ีเล้ียงด้วยอาหารท่ีผสม
และไม่ผสมน้ าส้มควันไม้  งบประมาณ  28,000  บาท 
  นางสาวขนิฐษา  ท่วงที  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  50  % 
  นายอรรถพล    ตันไสว    ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  40 % 
  ผศ.พัชรินทร์  สุขทวี  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  10  % 
6.  การพัฒนาเครื่องปิดผนึกสุญญากาศข้าวสารถุงต้นทุนต่ า  งบประมาณ  30,000  บาท 
  นายสุนทร  โล่นพันธุ ์ หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  60  % 
  นายนิติกร  หลีชัย  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  40  % 
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สรุปโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  2555 
 

(รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 2,165,326 บาท) 
 
1.การใช้ประโยชน์จากใบมะรุมเป็นอาหาร ไก่ไข่และไก่เน้ือ  งบประมาณ  345,400  บาท 

  ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  40 % 
  ผศ.บุญชู นาวานุเคราะห์ ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  15 % 
  ผศ.ประเทือง สง่าจิตร  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  10 % 
  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  5 % 
  นายอรรถพล ตันไสว  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน 10 % 
  นางสาวธัญรัตน ์ จารี  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน 5 % 
  นายประสิทธิ์ วานิชสวัสด์ิวิชัย ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  10 % 
2.น้ าส้มควันไม้เพ่ือการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย  งบประมาณ  550,000  บาท 
  ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  10 % 
  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน ผู้ร่วมโครงการ    สัดส่วน  8 % 
  รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  7 % 
  ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  9  % 
  ผศ.พนอม ศรีวัฒนสมบัติ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  7  % 
  ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  5  % 
  ผศ.บุญชู นาวานุเคราะห์ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  7  % 
  นางสาวจ าเนียร เป็กเครือ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  7  % 
  นางสุพรรัตน ์ ทองฟัก  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  7  % 
  นางสวรรยา หาญวงษา ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  7 % 
  นายอรรถพล ตันไสว  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  7  % 
  ผศ.ประไพพร ศิริคติธรรม ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  7  % 
  นายประวัติ ปรางสุรางค์ ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  7  % 
  นางสาวธัญรัตน ์ จารี  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  5  % 
3.การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  93,975  
บาท 
  นางสุพรรัตน ์ ทองฟัก  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  60 % 
  ผศ.อรพิร แก้วมั่น  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20 % 
  นางสาวปวีรัฐ ภักดีณรงค์ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20  % 
4.การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการทางนิเวศวิทยาวิศวกรรมต่อความหลากหลายทางชีวภาพของ
แมลงในระบบนิเวศข้าวนาท่ีราบลุ่มน้ า จ.พิษณุโลก  งบประมาณ  250,000  บาท 
  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  60 % 
  ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20 % 
  นางพรวิภา สะนะวงศ์ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20 % 
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5.การเล้ียงปลาทองร่วมกับการปลูกผักสลัดในระบบอะควาโพนิคส์  งบประมาณ  178,824  บาท 
  นางสาวสายใจ วิชญ์สันต์กุล หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  70 % 
  ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  10 % 
  นางสาวอพิศรา หงส์หิรัญ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  10  % 
  ผศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  10  % 
6.การศึกษาปริมาณเบนโซอิคและซอร์บิคในเส้นก๋วยเต๋ียวจากร้านอาหารบริเวณ  ต าบลบ้านกร่าง  อ.
เมือง  จ.พิษณุโลก  งบประมาณ  107,678  บาท 
  นายคชรัตน์ ทองฟัก  หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  60  % 
  นางสาวเมธาวี อนะวัชกุล ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20 % 
  นางสาวขนิษฐา ท่วงที  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  10  % 
  นางสาวสุกัญญา มิ่งใหญ่  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  10   
 7.ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบของเคมีของใบมะรุม   งบประมาณ  204,500  บาท 
  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร  หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  40  % 
  ผศ.ประเทือง สง่าจิตร  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  30  % 
  นายคชรัตน์ ทองฟัก  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  30  % 
8.การพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข้งท่ีผลิตจากถั่วด า  งบประมาณ  
217,783  บาท  
  นางสาวเมธาวี อนะวัชกุล หัวหน้าโครงการ สัดส่วน 50  % 
  นางวรรณภา สระพินครบุร ี ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20  % 
  นายอรรณพ ทัศนอุดม ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  15  % 
  นายกฤษดา กาวีวงศ์  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  15  % 
9.กลวิธีการแปลศัพท์ยุคใหม่ในนวนิยายอาชญากรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  งบประมาณ  
16,800  บาท 
  นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  100 % 
10.ผลของวัตถุดิบกล้วยตากตกเกรดต่อคุณลักษณะทางกายภาพและจุลชีววิทยาของไซรัปกล้วยตาก  
งบประมาณ  200,366  บาท 
  นางวรรณภา สระพินครบุร ี หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  50 % 
  นายอรรณพ ทัศนอุดม ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  30  % 
  นายกฤษดา กาวีวงศ์  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20  % 
 
พัฒนาศักยภาพงานวิจัยของนักศึกษา มทร.ล้านนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเรียนกับ
การท างาน  2555 
1.การออกแบบและสร้างเครื่องหล่อเรช่ินแบบหมุนสองแกน  งบประมาณ 45,000  บาท 
  นายนิติกร หลีชัย  หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  100 % 
2.เครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานความร้อนร่วม  งบประมาณ 45,000  บาท  
  นายทนงศักดิ์ น้อยคง  หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  100 % 
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3.การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาเขียวจากต้นอ่อนข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2  
งบประมาณ 45,000  บาท 
  ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค์ หัวหน้าโครงการ สัดส่วน 100 % 
พัฒนาศักยภาพงานวิจัยของนักศึกษา มทร.ล้านนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเรียนกับ
การท างาน  (งบประมาณ  2554)  ท าสัญญารับทุน 
   
1.การพัฒนาเครื่องตัดกล้วยกวน 
 นายแมน  ฟักทอง  หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  100 % 
2.การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดอิฐประสานด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 
 นายสุบิน  ดอนค าเพ็ง หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  100 % 
3.การออกแบบแม่พิมพ์ปั้นโลหะ 
 นายวีระยุทธ  หล้าอมรชัยกุล หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  100 % 
 

โครงการวิจัยสถาบัน  งบประมาณ  16,000  บาท  (งบประมาณ 2554) 
วันท่ี   1   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2555     ถึง  วันท่ี  30    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2555 

 
1.ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา   มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก  งบประมาณ  8,000  บาท 
  นางสาวอาภรณ์  นากุ  หัวหน้าโครงการวิจัย  สัดส่วน 40 % 
  รศ.ศีลศิริ   สง่าจิตร  ผู้ร่วมโครงการ         สัดส่วน  20 % 
  นางสาวสายใจ   วิชญ์สันต์กุล ผู้ร่วมโครงการ          สัดส่วน  20 % 
  นางสาวรัชนีกร  แรงขิง  ผู้ร่วมโครงการ         สัดส่วน  20 % 
2.ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก  งบประมาณ  8,000  บาท 
  นางจ าเนียร  จีนด้วง  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  40 % 
  นางพิมพ์ใจ  ปรางสุรางค์ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  30  % 
  นายประวัติ  ปรางสุรางค์ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  30 %   
 

สรุปโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (UR2L) 2555 
 

(รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 500,000 บาท) 
1  มกราคม 2555 – 30  มิถุนายน  2556 

1.การชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยล าไอออนพลังงานต่ าในข้าวไทยและถั่วฟักยาว  งบประมาณ  
500,000  บาท 
 รศ.ดร.รัชนี  พนเจริญสวัสด์ิ หัวหน้าโครงการ สัดส่วน 60 
 ผศ.สมบัติ  พนเจริญสวัสด์ิ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 15 
 นายอรรถพล  ตันไสว  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 15 
 นายทวีป  หลวงแก้ว ผู้ร่วมโครงการ สักส่วน 10 
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งบประมาณ มทร.ธัญบุรี 
 
1.ผลของน้ าหมักชีวภาพท่ีมีระดับความเข้มข้นต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม บิ๊กอุย  
งบประมาณ  50,000  บาท 
 ผศ.สมใจ  เปรมสมิทธ์ หัวหน้าโครงการ 
 นายชาติชาย  โยเหลา  ผู้ร่วมโครงการ 
 รศ.เดชา   นาวานุเคราะห์ ผู้ร่วมโครงการ 
 
 

งบประมาณภายนอก  2555 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  (องค์กรมหาชน)  งบประมาณ  362,000  บาท 
 
1.การวิจัยและพัฒนาสารอนุพันธุจากน้ าส้มควันไม้ในการควบคุมหนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่วและ
หนอนเจาะล าต้นกาแฟบนพื้นท่ีสูง  งบประมาณ  362,000  บาท 
  ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน 50 % 
  ดร.ณิฐิมา  เฉล ิมแสน ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  15 % 
  ผศ.เริงนภรณ์  โม้พวง  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  20 % 
  นางสุพรรัตน ์  ทองฟัก  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  15 % 
 
 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)  งบประมาณ  858,875  บาท 

สัญญารับทุน  26 มิถุนายน 2555 – 25  มิถุนายน 2556 
1. การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ใช้ล าไอออนพลังงานต่ า  งบประมาณ  
858,875  บาท 
  รศ.ดร.รัชนี  พนเจริญสวัสด์ิ หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  60 % 
  นายเหลียงเต้ิง    ย ู  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  10  % 
  ผศ.สมบัติ  พนเจริญสวัสด์ิ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  15 % 
  นายอรรถพล  ตันไสว  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  15  % 
 

เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง (สกอ.)  (งบประมาณ  2554) 
1  กุมภาพันธ์  2555 – 31 มกราคม  2556 

1.  โครงการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาเครื่องหั่นและบดสมุนไพรเพื่อใช้ส าหรับท าน้ าหมักชีวภาพ  
งบประมาณ  76,000  บาท 
 ผศ.บุญเจิด  กาญจนา หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  50 % 
 ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  50 % 
2.  โครงการวิจัย  เรื่อง  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเก็บได้  งบประมาณ  76,000  บาท 
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 นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  60 % 
 นายวิทยา  พรหมพฤกษ์ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20  % 
 ผศ.พัชราภรณ์  บัวเปรม  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  20 % 
 

สัญญารับทุน  1 กันยายน  2555 – 31 สิงหาคม  2556 
 

1.ชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
งบประมาณ 48,500 บาท 
 นางขนิษฐา  ตลอดภพ หัวหน้าโครงการ สัดส่วน 30 
 นางสาววรรณภา  ประทุมโทน ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 25 
 นางอังคณา  เรื่องก้อน ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 15 
 ผศ.เริงนภรณ์  โม้พวง  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 10 
 นายอรรถพล  ตันไสว  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 10 
 ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 10 
2.การศึกษาผลกระทบการปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวเคมีของเกษตรกร ต.บ้านกร่าง อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก  งบประมาณ  51,500 บาท 
 นางพิมพ์ใจ  ปรางสุรางค์ หัวหน้าโครงการ สัดส่วน 35 
 ผศ.เริงนภรณ์  โม้พวง  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 15 
 นางขนิษฐา  ตลอดภพ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 10 
 นางสาวเนตรนภางค์ ทองศรี  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 10 
 นางสาววรรณภา  ประทุมโทน ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 15 
 นางาวศุภวรรณ  ยอดโปร่ง ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 25 
3.การพัฒนาส่ือท่ีเหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยส าหรับชาวนา ต.บ้าน
กร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  งบประมาณ  60,000  บาท 
 ผศ.ดารารัตน์  แก้ววานิช หัวหน้าโครงการ สัดส่วน 40 
 ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 15 
 นางสาวศิริจรรยา  จันทร์มี  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 15 
 นางสาวอมิตตา  คล้ายทอง ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 15 
 นางสาววิลาสินี  ปีระจิตร  ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 15 
  


