
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง  รายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
…………………………………………………. 

 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น ในการนี้
ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

โครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย คณะ งบประมาณที่
จัดสรร (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 256,200 

1. รายการ โครงการการพัฒนาซอสมะขามเข้มข้น
ส าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ าตาลจาก มะขาม
หวานตกเกรดเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

อ.ดร.พรดรัล จุลกัลป ์ เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 

256,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง 
และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

6,276,400 

2. รายการ โครงการระบบแขนกลเพื่อการบ าบัดฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 

อ.ดร.วสุ พันไพศาล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

265,200 

3. รายการ โครงการการพฒันาชุดฝึกอบรม การดูแลเด็กที่
มีความต้องการพิเศษและครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพงิใน
จังหวัดพิษณุโลก  

อ.กาญจนา สุขพิทักษ์ ครุศาสตร์ 262,200 

4. รายการ โครงการการพฒันาชุดฝึกอบรม เรื่อง การดูแล
ผู้สูงอายสุ าหรับครอบครัวในจังหวัดพิษณุโลก  

อ.จอมขวัญ รัตนกิจ ครุศาสตร์ 196,100 

5. รายการ โครงการการพัฒนาหัววัดทางเคมีไฟฟา้ส าหรับ
ตรวจวัดสารประกอบฟีนอลิกบนขั้วไฟฟา้ต้นทนุต่ า ใน
ตัวอย่างสมนุไพรไทย 

ผศ.ดร.อัญชนา 
ปรีชาวรพนัธ ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

195,700 

6. รายการ โครงการกระบวนการและเส้นทางการลักลอบ
ค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมง ของประเทศไทย  

อ.ดร.อรุณี กาสยานนท ์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

420,800 

7. รายการ โครงการการพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟา้
แสงสว่างผา่นเครือข่ายไร้สายส าหรับผู้สูงอายุ  

อ.กิตติศักดิ์ คงสีไพร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

149,600 

8. รายการ โครงการเก้าอี้เคลื่อนย้ายตัวและช าระล้าง
ร่างกาย ส าหรับผู้สงูอายุและผู้สงูอายุติดเตียง  

อ.ชาติชาย จันทร์ประทปี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

303,400 

 



โครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย คณะ งบประมาณที่
จัดสรร (บาท) 

9. รายการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่
ร่วมกันระหว่างการผลติพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์และ
การเกษตร ร่วมกับการชดเชยแสงบริเวณเงาใต้แผง  

ผศ.ดร.ปิยะพงษ ์ 
โอฬารทิชาชาต 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

262,000 

10. รายการ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทนุ
การผลิตด้านโลจิสติกสด์้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท 
พี อี เทคนิค จ ากัด จังหวัดพิษณุโลก  

อ.ธณิดา โขนงนุช เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

252,600 

11. รายการ โครงการศึกษาการย้อมผ้าหมักโคลน และ
วัสดุให้สีธรรมชาติในท้องถิ่น และน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ของใช ้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านม่วงหอม อ าเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก  

ผศ.พรชัย ปานทุ่ง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

210,400 

12. รายการ โครงการการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ถนนส าหรับเส้นทางท่องเที่ยว: กรณีศึกษาทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 (จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัด
เพชรบูรณ์)  

อ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

358,200 

13. รายการ โครงการทิศทางการพัฒนาก าลงัคนใน
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ  

ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

631,400 

14. รายการ โครงการการพัฒนาตัวเชื่อมประสานน าไฟฟา้
จากวัสดุผสมเงิน-ทองค าส าหรับเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  

อ.ดร.พิชิตชัย ปิมแปง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

221,000 

15. รายการ โครงการการพัฒนาวัสดไุพอิโซอิเล็กทริกไร้
สารตะกั่วเพื่อใช้ในการเก็บเก่ียวพลังงาน  

ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

265,200 

16. รายการ โครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผา้ทอ
มัดหมี ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอบา้นม่วงหอม 
จังหวัดพิษณุโลก  

ผศ.บุษบา หินเธาว์ วิทยาการจัดการ 237,500 

17. รายการ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแช่
เยือกแข็งเชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแมบ่้านขนม
ไทยบา้นบางพยอมใต้ ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพษิณุโลก  

อ.กุลชญา สิ่วหงวน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

93,400 

18. รายการ โครงการการพัฒนากระบวนการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีภาวะพึ่งพงิให้เห็นคุณค่าใน
ตนเองและการเป็นพลเมืองดีของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ.ดร.นงลักษณ ์ใจฉลาด ครุศาสตร์ 315,700 

19. รายการ โครงการการพัฒนาครูด้านการใช้ข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิน่เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู  

รศ.ดร.สุขแก้ว ค าสอน ครุศาสตร์ 113,600 



โครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย คณะ งบประมาณที่
จัดสรร (บาท) 

20. รายการ โครงการนวัตกรรมเตาเผาประหยัดพลังงาน
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาด
กลางและขนาดย่อม  

ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

506,600 

21. รายการ โครงการการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพื่อ
บริหารจัดการการขายผลติภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ กรณีศึกษา 
กลุ่มผ้าทอบา้นม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ.อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

216,600 

22. รายการ โครงการการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายดุ้วยการร าวงย้อนยุค 

อ.อรรถพล รอดแก้ว วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

101,400 

23. รายการ โครงการการคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสม
ส าหรับเพาะปลูกในสภาพนาน้ าตมของจังหวัดพิษณุโลก  

ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 

189,400 

24. รายการ โครงการผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่
มีต่อการรับรู้เส้นทางสายเครื่องเงินโบราณ อ าเภอศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทยั ส าหรับนักทอ่งเที่ยว  

อ.อุษา อินทร์ประสิทธิ ์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

508,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 3,481,900 

25. รายการ โครงการการศึกษาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้
ตะกั่ว BNT-BT-BZT ส าหรับประยุกต์เป็นอุปกรณ์ตรวจวัด
ความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

ผศ.ดร.รัตน์ติพร ส าอางค ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

278,800 

26. รายการ โครงการผลเฉลยวงกว้างของระบบสมการ
เชิงผลตา่งเชิงเสน้เป็นช่วง  

ผศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

102,000 

27. รายการ โครงการไอดีลและเซตวิภัชนัยในกึ่งริงของอา
เบล-แกรสส์แมน  

ผศ.ไพโรจน ์เยียระยง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

173,000 

28. รายการ โครงการระบบพลวัตตัวแก้ปัญหาส าหรับ
ระบบของปัญหาอสมการการแปรผัน  

อ.ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

170,000 

29. รายการ โครงการอุบัติการณ์ของตัวอ่อนพยาธิใบไมท้ี่
ติดเชื้อในหอยขม Filopaludina spp. ในจังหวัดพิษณโุลก  

อ.ดร.วราภรณ์ ผาล ี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

323,900 

30. รายการ โครงการการประยกุต์เศรษฐกิจพอเพียงและ
การจัดการความรู้แบบมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมทางสงัคมแห่งการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น:
กรณีศึกษาประวัติศาสตร์และการด ารงอยู่ของ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห (ตาปะขาวหายปัจจบุัน) ต าบล
หัวรอ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

นายขันแก้ว สมบูรณ ์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

437,000 

31. รายการ  โครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน MADE ส าหรับการพฒันาพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  

อ.ดร.ปิยลักษณ์  
พฤกษะวัน 

ครุศาสตร์ 463,800 
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32. รายการ โครงการการตรวจหาไวรัสโรตาและอาการ
ทางคลนิิกในเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค
ท้องเฉียบพลันในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559-2560  

อ.ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

308,600 

33. รายการ โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลพฤติกรรมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร กรณีศึกษาความสัมพนัธ์การ
ดื่มแอลกอฮอล์ (วัดจากความถีข่องการดื่ม) กับปัจจัยตา่งๆ  

อ.ดร.ศรัญญา ทองสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

193,500 

34. รายการ โครงการการวิเคราะห์และสรา้งแบบจ าลอง
ทางสถิติเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลดา้นการเปลีย่นแปลงเชิง
พฤติกรรม สุขภาพ และสถานทีอ่อกก าลังกาย 

ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

220,500 

35. รายการ โครงการการประเมินการปนเปื้อนสารพิษ
ทางการเกษตรและโลหะหนักตอ่คุณภาพของผลผลิต
มะม่วงส่งออกและความตระหนกัของเกษตรกรผู้ปลูก
มะม่วงถึงผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุโลก  

ผศ.ดร.ปิยะดา  
วชิระวงศกร 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

551,500 

36. รายการ โครงการการเพิ่มสมบัติความชอบน้ าโดยการ
ใช้เทคนิคพลาสมาบนพืน้ผิวซลิกิอน  

อ.ดร.ทวีศักดิ์ ตันอร่าม เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

259,300 

 

         ประกาศ ณ วันที ่16  สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

 

              (นายสาคร  สร้อยสังวาลย์) 
                    ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย 

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 


