
ข้อมูล  ณ  วันที่   1  สิงหาคม  2560 
 

สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

สรุปโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  2560 
 

 (รวมงบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด  834,575  บาท) 
1  ตุลาคม  25590 – 30  กันยายน  2560 

1.  ชีววัสดุเชิงประกอบแบบแซนวิชจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งข้าวเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติจาก
เศษเหลือท้ิงทางการเกษตร  งบประมาณ  271,500บาท 
  ดร.นันทยา  เก่งเขตร์กิจ สัดส่วน  70 
  ผศ.เรินภรณ์  โม้พวง  สัดส่วน  30 
2.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวหอมนิล  งบประมาณ  103,425บาท 
  ผศ.เฉลิมพล  ถนอวงค์  สัดส่วน  50 
  ผศ.จุฑามาศ  ถิระสาโรช สัดส่วน  50 
3.  การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการปลูกข้าวและยางธรรมชาติ เพื่อเป็น ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  งบประมาณ  
150,000  บาท 
  ผศ.เริงนภรณ์  โม้พวง  สัดส่วน  50 
  ดร.นันทยา  เก่งเขตร์กิจ สัดส่วน  30 
  นางขนิษฐา  ตลอดภพ สัดส่วน  20 
4.  เครื่องผสมปุ๋ยเม็ด  งบประมาณ  62,000  บาท 
  นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ สัดส่วน  60 
  นายปิยะพงษ ์  วงค์ขันแก้ว สัดส่วน  40 
5.  การถ่ายทอดการผลิตถ่านอัดแท่งจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต
ให้กับชุมชนต้าบลบ้านกร่าง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  129,000  บาท 
  นางสาวสุกัญญา  ทับทิม  สัดส่วน  60 
  นางสุพัฒตรา  ปรางสุรางค์ สัดส่วน  20 
  นางสาวอมิตตา  คล้ายทอง สัดส่วน  20 
6.  การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่  งบประมาณ  118,650  บาท 
  ผศ.จุฑามาศ  ถิระสาโรช สัดส่วน  50 
  ผศ.เฉลิมพล  ถนอมวงค์  สัดส่วน  50 

 
1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 

งบประมาณแผ่นดิน เพิ่มเติม  39,900 บาท 
7.  คู่มือภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันส้าหรับวิศวกรเครื่องกล  งบประมาณ 39,900  บาท 
  นางสาวต้องหทัย  ทองงามข้า สัดส่วน  70 
  นางสาวขวัญกมล   รักปรางค์   สัดส่วน  20 
  นางสาวสุกัญญา   ทับทิม  สัดส่วน  10    
 
 
 



ข้อมูล  ณ  วันที่   1  สิงหาคม  2560 
 

 

งบประมาณภายนอก 
สกอ.ภาคเหนอืตอนล่าง 

 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

15 ธันวาคม  2559 – 14  ตุลาคม 2560 
 

1. การพพัฒนาเครื่องอัดแท่งเช้ือเพลิงจากฟางข้าวแบบครบวงจร  งบประมาณ  80,000  บาท 
  นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ  สัดส่วน  60 
  นายปิยะพงษ ์  วงค์ขันแก้ว   สัดส่วน  40  
 
2.  การออกแบบและสร้างกังหันน้้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบแกนนอนส้าหรับชุมชนด้วยหลักการทาง
พลศาสตร์ของไหล  งบประมาณ  104,000  บาท 
  นายวีระยุทธ  หล้าอมรชัยกุล  สัดส่วน  80 
  นายกันตภณ  โล่นพันธุ ์  สัดส่วน  20 
 
 
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชงิพาณิชย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

15 ธันวาคม  2559 – 14  ตุลาคม 2560 
1.  การศึกษาการใช้ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบรูปประกอบพาลาโบลอยด์ให้ความร้อนแก่เครื่องอุ่นน้้าป้อน
ส้าหรับหม้อไอน้้าเช่ือเพลิงไม้  งบประมาณ  450,000  บาท 
   นายศุภชัย ชุมนุมวัฒน ์ สัดส่วน  50  
   นายนิติกร หลีชัย  สัดส่วน  40 
   นายธีรพล ชัยธัมมาวุธ สัดส่วน  10 
 
 

โครงการวิจัยเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต. 
(1 ตุลาคม 2559  ถึง  30  กันยายน  2560) 

1.  โครงการวิจัย  เรื่อง  การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.บ้านกร่าง     
อ.เมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  15,000  บาท 
  นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ้ารุง สัดส่วน  40 
  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  สัดส่วน  10 
  ดร.โสภณา  ส้าราญ  สัดส่วน  5 
  นางสุพัฒตา  ปรางสุรางค์ สัดส่วน  5 
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  5 
  นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  5 
  ผศ.พรรณี  นุกูลคาม สัดส่วน  10 
  นางสาวอาภรณ์  นากุ  สัดส่วน  10 
  นางสาวสุภิญญา  ก้อนแก้ว สัดส่วน  10 



ข้อมูล  ณ  วันที่   1  สิงหาคม  2560 
 

2.  โครงการวิจัย  เรื่อง  การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.มะขามสูง     
อ.เมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  15,000  บาท 
  ดร.โสภณา  ส้าราญ  สัดส่วน  40 
  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  สัดส่วน  10 
  นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ้ารุง สัดส่วน  5 
  นางสุพัฒตา  ปรางสุรางค์ สัดส่วน  5 
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  5 
   นายคชรัตน์   ทองฟัก  สัดส่วน  5 
  ผศ.พรรณี  นุกูลคาม สัดส่วน  10 
  นางสาวอาภรณ์  นากุ  สัดส่วน  10 
  นางสาวสุภิญญา  ก้อนแก้ว สัดส่วน  10 
3.  โครงการวิจัย  เรื่อง  การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.ศรีภิรมย์     
อ.พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  15,000  บาท 
  นางสุพัฒตา  ปรางสุรางค์ สัดส่วน  40 
  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  สัดส่วน  10 
  ดร.โสภณา  ส้าราญ  สัดส่วน  5 
  นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ้ารุง สัดส่วน  5 
  ผศ.สุพรรัต์  ทองฟัก  สัดส่วน  5 
  นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  5 
  ผศ.พรรณี  นุกูลคาม สัดส่วน  10 
  นางสาวอาภรณ์  นากุ  สัดส่วน  10 
  นางสาวสุภิญญา  ก้องแก้ว  สัดส่วน  10 
4.  โครงการวิจัย  เรื่อง  การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.มะตูม         
อ.พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  15,000  บาท 
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  40 
  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  สัดส่วน  10 
  ดร.โสภณา  ส้าราญ  สัดส่วน  5 
  นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ้ารุง สัดส่วน  5 
  นางสุพัฒตา  ปรางสุรางค์ สัดส่วน  5 
  นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  5 
  ผศ.พรรณี  นุกูลคาม สัดส่วน  10 
  นางสาวอาภรณ์  นากุ  สัดส่วน  10 
  นางสาวสุภิญญา  ก้อนแก้ว สัดส่วน  10 
5.  โครงการวิจัย  เรื่อง  การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.บ่อทอง        
อ.บางระก้า  จังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  15,000  บาท 
  นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  40 
  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  สัดส่วน  10 
  ดร.โสภณา  ส้าราญ  สัดส่วน  5 



ข้อมูล  ณ  วันที่   1  สิงหาคม  2560 
 

  นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ้ารุง สัดส่วน  5 
  นางสุพัฒตา  ปรางสุรางค์ สัดส่วน  5 
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  5 
  ผศ.พรรณ๊  นุกูลคาม สัดส่วน  10 
  นางสาวอาภรณ์  นากุ  สัดส่วน  10 
  นางสาวสุภิญญา  ก้อนแก้ว สัดส่วน  10 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
15  กรกฎาคม 2560 – 14 พฤษภาคม 2561 

1.  โครงการ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ระยะท่ี  2 : กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ (กลุ่มท่ี2) งบประมาณ 4,800,000 บาท 
  ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม สัดส่วน  50 
  ดร.นิรัติศัย  รักมาก  สัดส่วน  10 
  ดร.กฤติยา  เข่ือนเพชร สัดส่วน  10 
  ดร.อนุรักษ์   เขียวขจรเขต สัดส่วน  30 
 

 


