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สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

สรุปโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  2559 
 

 (รวมงบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด  868,000  บาท) 
  1  ธันวาคม  2558 – 30  กันยายน  2559 
1.  ความหลากหลายของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดินบริเวณแม่น้้าน่าน  งบประมาณ  376,400  
บาท 
  รศ.เดชา   นาวานุเคราะห์ สัดส่วน  70 
  นายสุเทพ  เจือละออง สัดส่วน  30 
2.  การตรวจสอบคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร ด้วยการตรวจสอบกิจกรรมการท้างานและ
รูปแบบไอโซไซม์ของเอนไซม์เอสเทอเรส ท่ีเกี่ยวข้องกับการท้างานของสารต้านอนุมูลอิสระ
งบประมาณ  155,600  บาท 
  ผศ.ดร.วาสนา  สิงห์ดวง  สัดส่วน  60 
  นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  20 
  ผศ.เฉลิมพล  ถนอมวงศ์ สัดส่วน  20 
3.  เครื่องอบก้าจัดมอดพลังงานไฮบริดจ์ส้าหรับชุมชน  งบประมาณ  79,800  บาท 
  นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ สัดส่วน  50 
  นายปิยะพงษ ์  วงค์ขันแก้ว สัดส่วน  50 
4.  ฟลาโวนอยด์ โทโคฟรอล โทโคไตรอีนอล และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวอ่อนระยะต่างๆ  
งบประมาณ  256,200  บาท 
  ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย ์ สัดส่วน  70 
  นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  30 
 

งบประมาณโครงการวิจัยเชิงพัฒนา  ประจ าปี 2559 
ประเภททุน  โครงการจัดต้ังและพัฒนากลุ่มวิจัยของ  มทร.ล้านนา  RG 

23  กันยายน 2559 – 23  มีนาคม 2560 
1. การพัฒนาการควบคุมเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกโดยใช้โทรศัพท์มือถือ  งบประมาณ  30,000  บาท 
  ผศ.บุญเจิด  กาญจนา สัดส่วน  65 
  รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา สัดส่วน  10 
  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  สัดส่วน  5 
  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  สัดส่วน  10 
  นายวีระยุทธ  หล้าอมรชัยกุล สัดส่วน  10 
  ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด สัดส่วน  10 
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2.  การพัฒนาเครื่องก้าจัดแมลงในข้าวสารโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรด  งบประมาณ 30,000  
บาท 
  นายปิยะพงษ ์  วงค์ขันแก้ว สัดส่วน  50 
  นายบุญญฤทธิ์  วังงอน  สัดส่วน  15 
  นายวรกฤช  ดอนค้าเพ็ง สัดส่วน  15  
  นายวีระยุทธ  หล้าอมรชัยกุล สัดส่วน  15 
3.  การควบคุมความช้ืนในดินส้าหรับโรงเรือนเมล่อน  งบประมาณ  30,000  บาท 
  ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด สัดส่วน  20 
  นางสาวเดือนแรม  แพ่งเกี่ยว  สัดส่วน 10 
  นายกิตติศักดิ์    ศรีสวัสด์ิ  สัดส่วน 10 
  นายบุญญฤทธิ์    วังงอน    สัดส่วน 10 

นายศุภชัย    ชุมนุมวัฒน์  สัดส่วน 10 
  นายธีระพล   ชัยธัมมาวุธ  สัดส่วน 10 
  นายนิติกร    หลีชัย    สัดส่วน 10 
  นายพินิจ    บุญเอี่ยม  สัดส่วน 10 

รศ.ดร.สมชาติ    หาญวงษา     สัดส่วน 10 
 
ประเภททุน  ทุนส าหรับอาจารย์นักวิจัยหน้าใหม่  N-HR 

23  กันยายน 2559 – 23  มีนาคม 2560 
 
1.  โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกน  งบประมาณ 
15,000  บาท 
  นางสาวเดือนแรม   แพ่งเกี่ยว สัดส่วน  60 
  นายบุญฤทธิ์  วังงอน  สัดส่วน  40  
2.  ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของดีล้านนาพิษณุโลก ต้าบลบ้านกร่าง อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก  งบประมาณ  15,000  บาท 
  นางสาวจรรยา  เกษวิทย์  สัดส่วน  50   
  นางอารยา  นุ่มนิ่ม  สัดส่วน  20 
  นายมรกต  ทองพรม สัดส่วน  20  
  นางสาวกัญญารัตน์   อยู่แก้ว  สัดส่วน  5 
  นายพิเชษฐ์    หล้่าสีลี  สัดส่วน 5 
3.  การบ้าบัดน้้าเสียจากฟาร์มสุกรด้วยวิธีเกษตรปลอดภัย  งบประมาณ  15,000  บาท 

ดร.อัษฎาวุธ  สนั่นนาม สัดส่วน  50 
ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน สัดส่วน  20 
นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  10 
ผศ.สมบัติ  พนเจริญสวัสด์ิ สัดส่วน  10 
นางสาวกาญจนา   แก้วศรี  สัดส่วน  5 
นางสาวสโรชา  ตันหลี  สัดส่วน  5 



 

ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี    13  มกราคม 2560 
 

3 

4.  การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดย่อยดิน  งบประมาณ  15,000  บาท 
  นายพินิจ  บุญเอี่ยม สัดส่วน  60 
  นายจิรายุ  จรแจ่ม  สัดส่วน  20 
  นายเกริกชัย  มีหนู  สัดส่วน  20 
5.  การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล มทร.ล้านนา พิษณุโลกผ่านเรื่องส้ันประกอบเสียง  งบประมาณ  15,000  บาท 
  นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน สัดส่วน  60 
  นายรูเบน  เอสเตอบัน สัดส่วน  40 
6. การศึกษาความเหมาะสมของระบบหมุนเวียนน้้าร้อนในแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่น
เรียบส้าหรับเครื่องฟักไข่  งบประมาณ 15,000  บาท 
  นายธีระพล  ชัยธัมมาวุธ สัดส่วน  70 
  นายธงชัย  เครือผือ  สัดส่วน  30 
 
ประเภททุน  ทุนส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  L-HR 

  กันยายน 2559 –  มีนาคม 2560 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.  คุณลักษณะความเป็นครูช่าง ส้าหรับการฝึกสอนในสถาบันการศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พิษณุโลก  งบประมาณ  30,000  บาท 
  ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด สัดส่วน 60  

    นายบุญญฤทธิ์  วังงอน  สัดส่วน 10  
นายกิตติศักดิ์  ศรีสวัสด์ิ  สัดส่วน 10  

  ดร.ประเทียบ  พรมสีนอง สัดส่วน 10  
นายนัทที  ล้าขวัญ  สัดส่วน 5   

  นายณัฐวุฒิ  แสงอาทิตย์ สัดส่วน 5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  19  ธันวาคม 2559  –  18  มิถุนายน 2560 
2. นิเวศวิทยาทางน้้าและทรัพยากรประมงในแม่น้้าวังทอง  งบประมาณ  30,000  บาท 
  ผศ.จาระวี  เลิกสายเพ็ง สัดส่วน  50 
  นายประวัติ  ปรางสุรางค์ สัดส่วน  10 
  นายสุภภณ  พลอยอิ่ม สัดส่วน  10 
  นางพรวิภา  สะนะวงศ์ สัดส่วน  10 
   นายเจตริน  ฉ่้าหวาน  สัดส่วน  10 
  นายชาญณรงค์  ธนาไธสง สัดส่วน  10 
3.  คุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเมื่อใช้สารเสริมต่างชนิด  งบประมาณ  
30,000  บาท 
  นางจันทรา  สโมสร  สัดส่วน  50 
  ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน สัดส่วน  10 
  นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์  สัดส่วน  10 
  นายพรศิลป์  แก่นท้าว สัดส่วน  10 
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  นายกฤษณะ  หมีนิ่ม  สัดส่วน  5 
  นางสาวธัญรัตน ์  จารี  สัดส่วน  5 
  นายณัฐพล  เกษ ี  สัดส่วน  5 
  นายศิวะพงษ ์  ศิลปพงษ์ สัดส่วน  5 
4.  การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ  งบประมาณ  30,000  บาท 
  นายวรกฤช  ดอนค้าเพ็ง สัดส่วน  60 
  นายแมน  ฟักทอง  สัดส่วน  10 
  นายจีระพงศ์  ศรีแก้วใส สัดส่วน  15 
  นายสุริยา  ขันฑะตัน สัดส่วน  15 
5.  ระยะเวลาการให้ช่วงแสงวันส้ันในช่วงวันยาวตอ่การออกดอกต้นสร้อยสายเพชร  งบประมาณ  
30,000  บาท 
  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  สัดส่วน  60 
  ผศ.ประเทือง  สง่าจิตร  สัดส่วน  5 
  รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา สัดส่วน  5 
  นางพรวิภา  สะนะวงศ์ สัดส่วน  5 
  ผศ.พัชราภรณ์  บัวเปรม  สัดส่วน  5 
  นางสาวจุฑารัตน์  เสนแสง  สัดส่วน  10 
   นางสาวนภัสสร  เจริญสุข  สัดส่วน  10  
 
ประเภททุน  ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพแบบมุ่งเป้าตามนโยบาย PRD 

23  กันยายน 2559 – 23  มีนาคม 2560 
 
1.  การชักน้าการกลายพันธุ์ในไม้ดอกบางชนิดด้วยเอธิเดียมโบรไมด์  งบประมาณ  50,000  บาท 
  นายพรเทพ  เกียรติด้ารงกุล สัดส่วน  50 
  นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์  สัดส่วน  40 
  นางสาวโสภณา  ส้าราญ  สัดส่วน  10 
2.  การออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์มันเทศส้าหรับชุมชน  งบประมาณ  50,000  บาท 
  นายวีระยุทธ  หล้าอมรชัยกุล สัดส่วน  80 
  นายสราวุฒิ  คงสวสด์ิ  สัดส่วน  20 
3.  ผลกระทบจากการเสียหายของอินดักช่ันมอเตอร์ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร  
งบประมาณ  50,000  บาท 
  นายบุญญฤทธิ์  วังงอน  สัดส่วน  60 
  นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว สัดส่วน  30 
  นายวิทัส  เฟื่องฟ ู  สัดส่วน  10 
4.  ผลของน้้าหมักชีวภาพบางชนิดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมท่ีปลูกในระบบ
ไฮโดรพอนกิส์  งบประมาณ  50,000  บาท 
  ผศ.ศศิธร  ปรือทอง สัดส่วน  70 
  ผศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา สัดส่วน  30 
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5.  ศึกษาปริมาณแอนโธไซยานินท่ีได้จากการปลูกข้าวโพดสีม่วงระหว่าง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี  งบประมาณ  50,000  บาท 
  ผศ.ดร.น้้าค้าง  สุขเกษ  สัดส่วน  70 
  รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา สัดส่วน  30 
 

 
ประเภททุน  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบน
ฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถ่ิน R2Es 

23  กันยายน  2559 – 23 กันยายน 2560 
1.  การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การจัดการธุระกิจส้าหรับร้านบลูมเบเกอรี่โฮม โดยใช้ Business 
Model Canvas  งบประมาณ  125,000  บาท 
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  55 
  นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  40 
  นางสาวขนิษฐา  ทะแดง  สัดส่วน  5 
 
ประเภททุน  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศสู่อุทยานนวัตกรรม มทร.ล้านนา CoE 

1  ธันวาคม 2559 – 30  พฤษภาคม 2560 
1. การเล้ียงไก่ไข่ปลอดภัยโดยค้านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ และใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ตามธรรมชาติใน
ท้องถิ่น  งบประมาณ  50,000  บาท 
  ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน สัดส่วน  50 
  นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์  สัดส่วน  10 
  นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร สัดส่วน  10 
  นางจันทรา  สโมสร  สัดส่วน  10 
  นายพรศิลป์  แก่นท้าว สัดส่วน  10 
  นางสาวธัญรัตน ์  จารี  สัดส่วน  10 
2.  เปรียบเทียบการใช้ปลายข้าวปลอดภัย (ไรซ์เบอรี่,ก่้า,ขาว) ในการเล้ียงไก่เนื้อสามสายบนกรงตับ  
งบประมาณ  50,000  บาท  
  ผศ.บุญชู  นาวานุเคราะห์ สัดส่วน  55 
  นางจันทรา  สโมสร  สัดส่วน  15 
  ดร.อัษฎาวุธ  สนั่นนาม สัดส่วน  15 
  นายปิยะศักดิ์  คงวิริยะกุล สัดส่วน  15 
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งบประมาณภายนอก 
ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1  ธันวาคม  2558 – 30  พฤศจิกายน  2559 

1. การศึกษาความหลากหลายของลักษณะภายนอกท่ีปรากฏในสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยตามลักษณะ
อุดมทัศนีย์ในจังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  350,000  บาท 
   นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ สัดส่วน  50 
  นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์  สัดส่วน  20 
  ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน สัดส่วน  10 
  ดร.ทศพร  อินเจริญ  สัดส่วน  10 
  ดร.ณรกมล  เลาห์รอดพันธ์ สัดส่วน  10 
 
 

สกอ.  ภาคเหนือตอนล่าง 
ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 

 
1  กุมภาพันธ์  - 30  พฤศจิกายน  2559 

1. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชนเนินเพิ่ม  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  
งบประมาณ  150,000  บาท 
  ดร.สุพัฒตรา  บดีรัฐ (เจริญภักดี)  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  50 
  ดร.ชุติมา  เลิศลักษมี ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  40 
  ดร.สิรินทร์  สิมารักษ์  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน 10 
2.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น จังหวัดตาก : ย้าข้าวเกรียบงาด้าพร้อมบริโภค งบประมาณ  
150,000  บาท 
  ดร.อัจฉรา    ดลวิทาคุณ หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน  60 
  นางอ้าไพ  สงวนแวว ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  20 
  นายพรเทพ  เกียรติค้ารงค์กุล ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน  20 
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สกว. ส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
ฝ่ายอุตสาหกรรม 

 
1  พฤษภาคม  2559 – 30  เมษายน  2560 

1.  โครงการ “ต้นแบบกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้้าพริกกลุ่มวอเตอร์แอกติวิตี้สูงในระดับ
วิสาหกิจชุมชน  (SMCE) เพื่อการยกระดับคุณภาพ  ความปลอดภัย  และยืดอายุการเก็บรักษา” 
งบประมาณ  1,281,680  บาท 
  ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน 30  
  ดร.รุ่งระว ี  ทองดอนเอ ผู้รวมโครงการ  สัดส่วน 10 
  ดร.นันทยา  เก่งเขตร์กิจ ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน 10 
  ดร.วาสนา  ฉัตรด้ารง ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน 10 
  นายปวริศร์  อ่อนคง  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน 10 
  นายศุภชัย  จันทร์ทวี ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน 10 
  นางศสิธรณ์  จันสอน  ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน 10 
  นายปิยะพงษ ์  วงค์ขันแก้ว ผู้ร่วมโครงการ  สัดส่วน 10 
 

15  กันยายน 2559 – 14 กรกฎาคม  2560 
2.  โครงการ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง : ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่ออาหารเอกลักษณ์ 
Gimmick (กลุ่มท่ี6) งบประมาณ  4,800,000  บาท 
  ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม หัวหน้าโครงการ สัดส่วน  40 
  ผศ.เฉลิมพล  ถนอมวงศ์ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  15  
  ผศ.จุฑามาศ  ถิรสาโรช ผู้ร่วมโครงการ   สัดส่วน  15 
  ดร.นันทยา  เก่งเขตร์กิจ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  15 
  ดร.รุ่งระว ี  ทองดอนเอ ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน  15 
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โครงการวิจัยเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต. 

 
(1 ตุลาคม 2558  ถึง  30  กันยายน  2559) 

 
1. โครงการวิจัย  เรื่อง  การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.บ้าน
กร่าง     อ.เมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  
 คณะผู้วิจัย  

1. อาจารย์พิมพ์ใจ ปรางสุรางค์ หัวหน้าโครงการ สัดส่วน 50 % 
2. ผศ.ศีลศิริ  สง่าจิต  ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 20 % 
3. ผศ.พรรณี  นุกูลคาม ผู้ร่วมวิจัย   สัดส่วน 10 % 
4. อาจารย์โสภณา ส้าราญ  ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
5. อาจารย์ปฏิกมล โพธิคามบ้ารุง ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 

 
2. โครงการวิจัย  เรื่อง  การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต .
มะขามสูง     อ.เมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  
 คณะผู้วิจัย  

1. อาจารย์โสภณา ส้าราญ  หัวหน้าโครงการ สัดส่วน 50 % 
2. อาจารย์ปฏิกมล โพธิคามบ้ารุง ผู้ร่วมวิจัย   สัดส่วน 20 % 
3. อาจารย์พิมพ์ใจ ปรางสุรางค์ ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
4. ผศ.พรรณี  นุกูลคาม ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
5. ผศ.ศีลศิริ  สง่าจิต  ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 

 
3. โครงการวิจัย  เรื่อง  การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต .ศรี
ภิรมย์   อ.พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  
 คณะผู้วิจัย  

1. อาจารย์ปฏิกมล โพธิคามบ้ารุง หัวหน้าโครงการ สัดส่วน 50 % 
2. ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 20 % 
3. อาจารย์โสภณา ส้าราญ  ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
4. ผศ.พรรณี  นุกูลคาม ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
5. ผศ.ศีลศิริ  สง่าจิต  ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
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4. โครงการวิจัย  เรื่อง  การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต .
ชุมแสงสงคราม  อ.บางระก้า  จังหวัดพิษณุโลก  
 คณะผู้วิจัย  

1. ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  หัวหน้าโครงการ  สัดส่วน 50 % 
2. อาจารย์โสภณา ส้าราญ  ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
3. อาจารย์ปฏิกมล โพธิคามบ้ารุง ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
4. อาจารย์พิมพ์ใจ ปรางสุรางค์ ผู้ร่วมวิจัย   สัดส่วน 10 % 
5. ผศ.พรรณี  นุกูลคาม ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
6. ผศ.ศีลศิริ  สง่าจิต  ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 

 
5. โครงการวิจัย  เรื่อง  การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.บ้าน
ดง        อ.ชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  
 คณะผู้วิจัย  

1. อาจารย์คชรัตน์ ทองฟัก  หัวหน้าโครงการ สัดส่วน 50 % 
2. อาจารย์โสภณา ส้าราญ  ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
3. อาจารย์พิมพ์ใจ ปรางสุรางค์ ผู้ร่วมวิจัย   สัดส่วน 10 % 
4. อาจารย์ปฏิกมล โพธิคามบ้ารุง ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
5. ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 
6. ผศ.พรรณี  นุกูลคาม ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10 % 

 


