
ข้อมูล  ณ  วันที่   20  มิถุนายน  2561 
 

สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 

สรุปโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  2561 
 

 (รวมงบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 76,500 บาท) 
1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 

1.  ระบบโรงเพาะเห็ดอีเวปแบบมินิพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าส าหรับชุมชน  งบประมาณ  
76,500  บาท 
  นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ สัดส่วน  50 
  นายมนตรี  ธรรมพัฒนากูล สัดส่วน  15 
  นางพรวิภา  สะนะวงศ์ สัดส่วน  20 
  นายวิทยา  พรหมพฤกษ์ สัดส่วน  15 
 
 

บริษัท ทีพีไอ ชีวะอินทร์ จ ากัด 
1  ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 
1. การศึกษาระดับทีพีไอ-ซินไบโอติกส์ ในลูกสุกรหย่านม  งบประมาณ  131,836 บาท 
  ดร.อัษฎาวุธ  สนั่นนาม  สัดส่วน  60 
  ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน   สัดส่วน  20  
  นางสาวธัญรัตน ์  จารี   สัดส่วน  20 

 
งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ OTOP Mentor61 

1  มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2561 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1.  เครื่องคัดแยกไส้เดือนแบบตะแกรงร่อนพลังงานแสงอาทิตย์  งบประมาณ  25,000  บาท 
  นายวิทยา  พรหมพฤกษ์  สัดส่วน  50 
  นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ  สัดส่วน  20 
  นายจรัญ  แชมี   สัดส่วน  15  (นักศึกษา) 
  นายธนาวุฒ ิ  ชาวด่านซ้าย  สัดส่วน  15  (นักศึกษา) 
2.  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  38,000  บาท 
  ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์  สัดส่วน  60 
  นางสาวศลิษา  ไกรศรีทุน  สัดส่วน  20  (นักศึกษา) 
  นางสาวสถิตภรณ์ สีกลัด   สัดส่วน  20  (นักศึกษา) 
3.  การพัฒนาเครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์  งบประมาณ  40,000  บาท 
  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์   สัดส่วน  50 
  นายวิทยา  พรหมพฤกษ์  สัดส่วน  15 
  ผศ.บุญเจิด  กาญจนา  สัดส่วน  15 



ข้อมูล  ณ  วันที่   20  มิถุนายน  2561 
 

  นายรามบดินทร์  อยู่ครอบ  สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
  นายอรรถนันต์  วงษ์มิตรแท้  สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
4.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพชนิดน้ าตาลต่ าจากเห็ดหูหนูขาว  งบประมาณ 70,000 บาท 
  ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย ์  สัดส่วน  60 
  นางสาวสุรีรัตน์  บัวช่ืน   สัดส่วน  30 
  นางสาวสุธิดา   เวธน ี   สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
5.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งแผ่นจากข้าวไรซ์เบอร์รี่  งบประมาณ  45,000  บาท 
  ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย ์  สัดส่วน  60 
  ผศ.จุฑามาศ  ถิระสาโรช  สัดส่วน  15 
  นายคชรัตน์  ทองฟัก   สัดส่วน  15 
  นางสาวเพ็ญนภา  แซ่เล่า   สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
6.  การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์แป้งแผ่น  งบประมาณ 30,000 บาท 
  นางสาวอมิตตา  คล้ายทอง  สัดส่วน  60 
  นางสาวศิริจรรยา  จันทร์มี   สัดส่วน  10 
  นายพชร  แก้วเสมา  สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
  นายวันชัย  เจือทรัพย์  สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
  นายศักดา  โชคอุดมดี  สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
7.  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องจากฟางข้าวและส่งเสริมการขายผ่านแอพพลิเคช่ัน วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว
ชุมชนต าบลพันชาลี ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  งบประมาณ  38,000 บาท 
  ผศ.วิไรวรรณ  แสนชะนะ  สัดส่วน  50 
  ผศ.ดร.วาสนา  สิงห์ดวง   สัดส่วน  10 
  นางสาวคัชรินทร์  ทองฟัก   สัดส่วน  10 
  นายภาคภูมิ  ช านาญศรี  สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
  นายทศกร  สมนึก   สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
  นายธนบดี  ชมพูวณิชกุล  สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
8.  การผลิตแชมพูท าความสะอาดสุนัขบางแก้วจากสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่น  งบประมาณ  38,000  บาท 
  นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์   สัดส่วน  50 
  นางสาวนันทยา  เก่งเขตร์กิจ  สัดส่วน  10 
  นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง  สัดส่วน  10 
  นายพรเทพ  เกียรติด ารงกุล  สัดส่วน  10 
  นายกฤษณพงษ์  คงหาญ   สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
  นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วแกม  สัดส่วน  10  (นักศึกษา) 
9. การพัฒนาระบบการขายหน้าร้านส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง จ.พิษณุโลก งบประมาณ 
30,000  บาท 
  นายมรกต  ทองพรหม  สัดส่วน 50 
  นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง  สัดส่วน 15 
  นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ  สัดส่วน 10 
  นางสาวโสภณา  ส าราญ   สัดส่วน 15 
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  นายพงษ์กัมปนาท แก้วตา   สัดส่วน  10 (นักศึกษา) 
 
10. การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกแม่มานิต จ.
พิษณุโลก  งบประมาณ  30,000  บาท 
  นายมรกต  ทองพรหม  สัดส่วน 50 
  นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง  สัดส่วน 15 
  นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ  สัดส่วน 10 
  นางสาวโสภณา  ส าราญ   สัดส่วน 15 
  นายจารุเดช  จันทร์อินทร์  สัดส่วน  10 (นักศึกษา) 
11. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลคลังสินค้าของวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกแม่มานิต 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 30,000  บาท 
  นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง  สัดส่วน 50 
  นายมรกต  ทองพรหม  สัดส่วน 10 
  นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ  สัดส่วน 10 
  นางสาวโสภณา  ส าราญ   สัดส่วน 20 
  นางสาวณัฐชา  ฉิมมะลิ   สัดส่วน  10 (นักศึกษา) 
 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
12. การพัฒนาตลาดเห็ดหูหนูเผือกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง งบประมาณ  30,000  บาท 
  นางสวรรยา  หาญวงษา  สัดส่วน 50  
  ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน   สัดส่วน 20 
  นางสาวโสภณา  ส าราญ   สัดส่วน 20 
  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพวงเงิน ยอดเพชร  สัดส่วน 10 (นักศึกษา) 
13. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เส้ือสุนัข M.D. dog ด้วยการตลาดสินค้าออนไลน์ 
งบประมาณ  30,000  บาท 
  ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน   สัดส่วน 50 
  นางสาวลัดาวัลย์  หวังเจริญ  สัดส่วน 40 
  นางสาวปิยะนุช  ครุฑช่วง   สัดส่วน 10 (นักศึกษา) 
14. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตและการจ าหน่ายข้าวเกรียบแม่อ านวยเลิศ งบประมาณ 30,000  บาท 
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก   สัดส่วน 50 
  นางสวรรยา  หาญวงษา  สัดส่วน 20  
  นายคชรัตน์  ทองฟัก   สัดส่วน 20 
  นางสาวพวงเพชร  ปั้นคล้าย  สัดส่วน 10 (นักศึกษา) 
15. การพัฒนาข้อสนเทศทางการบัญชีเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าน้ าพริกแม่มานิต งบประมาณ  
25,000  บาท 
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก   สัดส่วน 50 
  ดร.กาญจนา  ทวินันท์   สัดส่วน 20  
  นายมนตรี  ธรรมพัฒนากูล  สัดส่วน 20 
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  นางสาวศิริวรรณ  ช้างงาม   สัดส่วน 10 (นักศึกษา) 
16. การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจ าหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด บ้านท่า
ช้างอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 35,000  บาท 
  นางสาวลัดาวัลย์  หวังเจริญ  สัดส่วน  50 
  นางสาวปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง  สัดส่วน 15 
  นายมรกต  ทองพรหม  สัดส่วน 10 
  นางสาวโสภณา  ส าราญ   สัดส่วน 15 
  นางสาวทิพวรรณ  เม่นสิน   สัดส่วน 10 (นักศึกษา) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17. การพัฒนาโรงเรอืนปลูกผักระบบอัจฉริยะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ งบประมาณ  60,000  บาท 
  นายบุญญฤทธิ์  วังงอน   สัดส่วน  40 
  นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ  สัดส่วน  10  
  นายศุภชัย  ชุมนุมวัฒน ์  สัดส่วน  10  
  ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด  สัดส่วน  10 
  นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว  สัดส่วน  10 
  นายวีระพล  โสนะชัย   สัดส่วน 10 (นักศึกษา) 
  นายกชพรรณ  สีอูด   สัดส่วน 10 (นกศึกษา) 
18. การพัฒนาระบบสูบน้ าประสิทธิภาพสูงและส่ังการท างานบนสมาทโฟนส าหรับกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักไฮโดร
โปนิกส์  งบประมาณ  50,000  บาท 
  นายบุญญฤทธิ์  วังงอน   สัดส่วน  80 
  นายอภิชาต  เขียวดี   สัดส่วน 20 (นักศึกษา) 
19. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ าในแปลงเกษตร งบประมาณ 60,000  
บาท 
  นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว  สัดส่วน  50  
  นายศุภชัย  ชุมนุมวัฒน ์  สัดส่วน  10  
  ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด  สัดส่วน  10 
    นายบุญญฤทธิ์  วังงอน   สัดส่วน  10 
  นายสิทธิศักดิ์  วาจารักษา  สัดส่วน 10 (นักศึกษา) 
  นางสาวบุณยนุช  เทียนพลชัย  สัดส่วน 10 (นกศึกษา) 
20. การพัฒนาวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ DRFT โดยใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบ้ิล  งบประมาณ 70,000 
บาท 
  นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว  สัดส่วน  50  
  นายศุภชัย  ชุมนุมวัฒน ์  สัดส่วน  10  
  ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด  สัดส่วน  10 
    นายบุญญฤทธิ์  วังงอน   สัดส่วน  10 
  นายกิตติพงษ์  มาตรรักชาติ  สัดส่วน 10 (นักศึกษา) 
  นายสุวรรณ  ภู่ชัย   สัดส่วน 10 (นกศึกษา) 
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งบประมาณภายนอก 
 

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา  Food  valley  ภาคเหนือ  ประจ าปี  2561 
9  ตุลาคม  2560 – 8  ตุลาคม  2561 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรีนัทปรุงรสจากสมุนไพรไทย  และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนอนเทอร์มอลพลาสมา
เคลือบผลปรุงแต่งกล่ินรส  งบประมาณ  2,616,530 บาท 
  นายอรรณพ  ทัศนอุดม  สัดส่วน  50 
  นายปิยะพงษ ์  วงค์ขันแก้ว  สัดส่วน  10 
  นางสาวนันทยา  เก่งเขตร์กิจ  สัดส่วน  10 
  นายเอกรัฐ  ชอุ่มเอียด  สัดส่วน  15 
  นายบุญญฤทธิ์  วังงอน   สัดส่วน  15 

1  ธันวาคม 2560 – 30  พฤศจิกายน 2561 
2.  ต้นแบบกระบวนการผลิตมะพร้าวเสวยเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน (SMCE) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มะพร้าวเสวยเพื่อยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และการส่งออก  งบประมาณ  1,305,132  บาท 
 
  นายปิยะพงษ ์  วงขันแก้ว  สัดส่วน  50 
  นายอรรณพ  ทัศนอุดม  สัดส่วน  20 
  นางสาวอัจฉรา  แสนคม   สัดส่วน  20 
  นางสาวนันทยา  เก่งเขตย์กิจ  สัดส่วน  10 
   


