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ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เร่ือง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดประกาศใหอาจารยที่มีความประสงคขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
ประเภทเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ (ไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) ไดพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ตามรหัสเงินงบประมาณแผนดิน ๖๐RD๔๐๑๐๐๐๐๑ ดังน้ี 

๑. ผศ.ดร.สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
เรื่อง  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

๒. อาจารยณัฐชัย  นวลน่ิม   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
เรื่อง  การสรางเสริมภูมิคุมกันของชุมชนทองถ่ินดวยกระบวนการทางปญญาแบบมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาสูสังคมแหงคุณภาพอยางย่ังยืน 

  มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๓. ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เรื่อง  การเพิ่มมูลคาขาวสารสายพันธุพื้นเมืองในจังหวัดนครสวรรค โดยการผลิตขาวแดงจากเช้ือรา 
Monascus purpureus 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๓๒๒,๐๐๐  บาท 

๔. ดร.เรณู  อยูเจริญ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 เรื่อง  ผลิตภัณฑขาวไทยเสริมโปรไบโอติก   

 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

๕. รศ.ดร.ทินพันธุ เนตรแพ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เรื่อง  บําบัดนํ้าเสียจากโรงงานชุบโลหะของอุตสาหกรรม SMEs โดยเครื่องกรองทางชีวภาพจากราที่มี
ประสิทธิภาพ 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๑๕,๘๐๐  บาท 

๖. ดร.ปณณวิชญ เย็นจิตต   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโดยใชองคความรูใหมในการจัดการศัตรูขาวเพื่อลดตนทุน
และเพิ่มผลผลิตขาวในนาชลประทาน 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๑๘,๘๐๐  บาท 
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๗. ดร.ณิชา  กาวิละ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  การพัฒนาเครื่องจําแนกคุณภาพมังคุดโดยใชเทคนิคการตรวจวัดแบบไมทําลาย 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๓๓๐,๐๐๐  บาท 
 

๘. ผศ.ถิรายุ  ปนทอง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพและเปรียบเทียบอัตราการใชพลังงานในกระบวนการกลั่นเอทานอลจาก
มันสําปะหลังและกากนํ้าตาลโดยใชเครื่องกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานรวม : 
กรณีศึกษาชุมชนบาน หัวกระทุม ตําบลพิกุล อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๙. อาจารยจามรี  เครือหงส   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  ผลของการเก็บรักษาไรนํ้านางฟาไทยตอคุณคาทางโภชนาการและปริมาณแคโรทีนอยด 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๐.  ผศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เรื่อง  การบําบัดนํ้าเสียดวยปฏิกิริยาการเรงดวยแสง โดยใชฟลมไทเทเนียมไดออกไซดผสม 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๑. อาจารยสุนันทา  เทียมคํา   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
เรื่อง  การประยุกตใชภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง : พื้นที่ลุมนํ้าสะแกกรัง 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๒. ผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ   คณะวิทยาการจัดการ  
เรื่อง  การวิเคราะหปจจัยความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยในเขตพื้นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๑๘๙,๒๐๐  บาท 

๑๓. อาจารยณัฐพงษ สิงหภูงา   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เรื่อง  การผลิตสารคอรไดเซปนและอะดีโนซีนในเห็ดถ่ังเชาสีทองที่เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งธัญญพืช 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๔. อาจารยนพดล ชุมอินทร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  การพัฒนาสารละลายธาตุอาหารตอคุณคาทางโภชนาการของผักสลัดในระบบการปลูกผักแบบ
ไมใชดิน 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๙๓,๓๐๐  บาท 

๑๕. อาจารยวัชระ ชัยสงคราม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  การแกไขปญหาการจัดเสนทางการเดินรถเก็บขยะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัด
นครสวรรค 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
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๑๖. อาจารยนันทวุฒิ นิยมวงษ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เรื่อง  การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุมราโรคพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๗. อาจารยอัฐพงศ แสงงาม   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เรื่อง  คุณคาอัตลักษณศิลปวัฒนธรรมปากนํ้าโพสูการประยุกตเปนผลิตภัณฑทองถ่ินเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  จังหวัดนครสวรรค 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐  บาท 

๑๘. อาจารยพันธระวี หมวดศรี   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เรื่อง  คุณสมบัติการเปนสารพรีไบโอติกจากพุทธรักษากินหัว 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๐๖,๑๐๐  บาท 

๑๙.  อาจารยหทัยชนก คะตะสมบูรณ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการตนเองดานเศรษฐกิจบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๑๑,๑๐๐  บาท 

๒๐.  อาจารยวรวิทย นพแกว   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 เรื่อง  แนวทางการจัดการทรัพยากรบนฐานนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก 
มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๒๑.  ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธ์ิ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เรื่อง  การเพิ่มมูลคาและประสิทธิภาพการหมักแปงขนมจีนโบราณจากขาวอินทรียของเช้ือแบคทีเรีย
ผลิตกรดแล็กทิกดวยสารสกัดพรีไบโอติกจากรากบัว 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๗๕,๔๐๐  บาท 

๒๒.  อาจารยดนุวัศ อิสรานนทกุล   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เรื่อง  การพัฒนาแอปพลิเคชันชวยสอบสวนโรคอาหารเปนพิษภาคสนามในเขตเครือขายสุขภาพที่ ๓ 
จังหวัดนครสวรรค 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๙๙,๖๐๐  บาท 

๒๓.  อาจารยถิรภัทร มีสําราญ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เรื่อง  แบบจําลองไขปวดขอยุงลาย 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๐๔,๕๐๐  บาท 

๒๔.  ผศ.ณัฐเศรษฐ นํ้าคํา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  การพัฒนาเครื่องฟกไขเทอรโมอิเล็กทริก โดยใชระบบลูกกลิ้ง สําหรับการเลี้ยงนกกระทาใน
จังหวัดนครสวรรค 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 



๔ 
 

๒๕.  อาจารยรพีพัฒน มั่นพรม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจักสานจากใบตองแหงโดยการพัฒนาเครื่องคว่ันเกลียวและการยอมสี 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๘๔,๐๐๐  บาท 

๒๖.  อาจารยช่ืนจิต พงษพูล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  การสํารวจชนิด การใชประโยชน และคุณคาทางโภชนาการของผักพื้นบาน ในเขตพื้นที่อําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๕๖,๙๐๐  บาท 

๒๗.  อาจารยพุทธพร ไสว   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  การวิเคราะหหาพื้นที่ศักยภาพสําหรับติดต้ังระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ัง
บนหลังคา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๔๙๗,๕๐๐  บาท 

๒๘.  ผศ.ดร.ไพฑูรย ทองทรัพย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
เรื่อง  กากมะพราวเหลือทิ้งจากการประกอบอาหาร สรางสรรคเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกจิ 
ใหกับชุมชน ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐  บาท 
 
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
  
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน  ปราณี)                        
                                                    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 


