
เงินรางวัล เงินเพ่ิมเติม รวม

1 การประเมินความเส่ียงต่อ
สุขภาพจากการบริโภคผัก
ประเภทใบทีม่ีการปนเปือ้น
สารตะกัว่และแคดเมียม: 
กรณีศึกษาเขตภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย

ผศ. ดร.ปิยะดา  วชิระวงศกร  
(คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 6,000 2,000 8,000 29/11/58 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ส่งเอกสาร
เบิกแล้ว แต่
งบประมาณ

หมด

2 Removal of Cyanide-
Contaminated Water by 
Vetiver Grasses

ผศ. ดร.ปิยะดา  วชิระวงศกร  
(คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 20,000 10,000 30,000 11/12/58 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ส่งเอกสาร
เบิกแล้ว แต่
งบประมาณ

หมด

3 An Application of Project-
Based Learning on the 
Development of Young 
Local Tour Guides on Tai 
Phuan's Culture and 
Tourist Attractions in 
Sisatchanalai District, 

ผศ. ดร.สกล  เกดิผล           
(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

P 17,000 8,000 25,000 14/12/58 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ส่งเอกสาร
เบิกแล้ว แต่
งบประมาณ

หมด

4 An Application of Project-
Based Learning on the 
Development of Young 
Local Tour Guides on Tai 
Phuan's Culture and 
Tourist Attractions in 
Sisatchanalai District, 

ผศ. ดร.สกล  เกดิผล           
(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

P 14,907.13 14,907.13 14/12/58 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ส่งเอกสาร
เบิกแล้ว แต่
งบประมาณ

หมด

5 การพฒันาผลิตภณัฑ์ฟกัแช่
อิม่อบแหง้สมุนไพรทีม่ีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอสิระเพือ่ส่งเสริม
การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ
ชุมชนจอมทอง

ผศ. ดร.ปิยวรรณ  ศุภวทิิต
พฒันา (คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร)

P 10,000    10,000    ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

รอเอกสาร
เพิม่เติม

6 วาทกรรมอาณานิคมของ
สยามในลิลิตพายัพ

อาจารย์ธรีพฒัน์  พลูทอง      
    (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

P 4,000 1,000 5,000 18/1/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

7 101 ค าถามสามกก๊: ค าถาม
ขยายความคิด พนิิจสามกก๊

อาจารย์ภคัรพล  แสงเงิน      
    (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

P 4,000 1,000 5,000 18/1/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

ค่าธรรมเนียม 
การขอรบัความ

คุ้มครองใน
ทรพัยส์ินทาง
ปัญญาทุก
ประเภท

จ านวนเงิน
วัน เดือน ปี
 ทีร่ับเรื่อง

หมายเหตุ

รายการผู้ขอรับเงินรางวัลเผยแพร่จากกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ประกาศใหม่)

ที่ ชือ่ผลงาน ผู้เสนอขอรับรางวัล/สังกัด
TCI กลุม่

ที ่2
TCI กลุม่

ที ่1
SJR Q4 SJR Q3 SJR Q2 SJR Q1

สิทธบิตัร
การประดิษฐ์

ผลงานที่
ได้รับการ
ออกแบบ

อนุสิทธบิตัร สถานะ
การค้นพบ
พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์

ค่าตีพิมพ์



เงินรางวัล เงินเพ่ิมเติม รวม

ค่าธรรมเนียม 
การขอรบัความ

คุ้มครองใน
ทรพัยส์ินทาง
ปัญญาทุก
ประเภท

จ านวนเงิน
วัน เดือน ปี
 ทีร่ับเรื่อง

หมายเหตุที่ ชือ่ผลงาน ผู้เสนอขอรับรางวัล/สังกัด
TCI กลุม่

ที ่2
TCI กลุม่

ที ่1
SJR Q4 SJR Q3 SJR Q2 SJR Q1

สิทธบิตัร
การประดิษฐ์

ผลงานที่
ได้รับการ
ออกแบบ

อนุสิทธบิตัร สถานะ
การค้นพบ
พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์

ค่าตีพิมพ์

8 On Fuzzy and Anti Fuzzy        
       -Ideals in       -Cl-
Algebras

ผศ.ไพโรจน์  เยียระยง        
(คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 15,000    5,000      20,000    19/1/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

9 On lower level subsets 
of Anti Fuzzy      -Ideals 
in      -Cl-Algebras

ผศ.ไพโรจน์  เยียระยง        
(คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 15,000    5,000      20,000    19/1/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

10 Some basic properties of 
completely prime ideals 
in near rings

ผศ.ไพโรจน์  เยียระยง        
(คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 12,000    3,000      15,000    19/1/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

11 ปัจจยัทีม่ีผลต่อการจดักลุ่ม
การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิูล

อ. ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ        
    (คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 6,000      2,000      8,000      28/1/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

12 การส่งเสริมการเจริญของข้าว
โดยใช้แบคทีเรียเอนโดไฟท์
ตรึงไนโตรเจนทีแ่ยกได้จาก
ข้าวปลูกและข้าวป่า

อาจารย๋ ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก 
    (คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 6,000      2,000      8,000      28/1/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

13 ความหลากหลายของจลุ
สาหร่ายในแหล่งน  าภายใน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตก าแพงแสน

ผศ. ดร.ธชัคณิน  จงจติวมิล   
(คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 2,400      2,000      4,400      29/1/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

14 Econimic Value of Non-
Timber Forest Products 
Used by the Largest 
Hmong Community in 
Thailand

ผศ. ดร.ธชัคณิน  จงจติวมิล   
(คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 6,000      2,000      8,000      29/1/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

15 Application of Chitosan 
Film for the Triclosan 
from Aqueous Solutions 
by Absorption

อ.พดารัตน์  นิลเจยีรนัย       
(คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 15,000    5,000      20,000    9/2/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

16 Phytochemical Screening 
and Larvicidal Activity of 
Miliiingtonid hortensis 
L.f. Flower Extract 
Against Aedes aegypti 
Linn.

อาจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพนู
    (คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 12,000    3,000      15,000    9/2/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก





 



เงินรางวัล เงินเพ่ิมเติม รวม

ค่าธรรมเนียม 
การขอรบัความ

คุ้มครองใน
ทรพัยส์ินทาง
ปัญญาทุก
ประเภท

จ านวนเงิน
วัน เดือน ปี
 ทีร่ับเรื่อง

หมายเหตุที่ ชือ่ผลงาน ผู้เสนอขอรับรางวัล/สังกัด
TCI กลุม่

ที ่2
TCI กลุม่

ที ่1
SJR Q4 SJR Q3 SJR Q2 SJR Q1

สิทธบิตัร
การประดิษฐ์

ผลงานที่
ได้รับการ
ออกแบบ

อนุสิทธบิตัร สถานะ
การค้นพบ
พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์

ค่าตีพิมพ์

17 การใช้สารสกดัจากดอก
อญัชันเป็นอนิดิเคเตอร์ในการ
ไทเทรตกรด-เบส

อาจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพนู
    (คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 6,000      2,000      8,000      9/2/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

18 การพฒันาชุดกจิกรรมเสริม
การเรียนรู้เพือ่พฒันา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
เคมี เร่ืองโมล ด้วยวธิกีาร
สอนแบบ SSCS ส าหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที ่4

อาจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพนู
    (คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 6,000      2,000      8,000      9/2/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

19 Viscosity Approximations 
for Nonexpansive 
Mappings with Meir-
Keeler Contractions in 
CAT(0) Spaces

อ. ดร.ภคัพล  ปรีชาศิลป์       
(คณะครุศาสตร์)

P 15,000    5,000      20,000    9/2/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

20 Viscosity Approximations 
for Nonexpansive 
Mappings with Meir-
Keeler Contractions in 
CAT(0) Spaces

อ. ดร.ภคัพล  ปรีชาศิลป์       
(คณะครุศาสตร์)

P 15,000    15,000    9/2/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

21 Preparation of 
monodisperse porous 
poly 
(glycidylmethacrylate-co-
ethylenedimethacrylate) 
microspheres and their 
application as ststionary 
phase for superheated 

ผศ. ดร.อนงค์  ศรีโสภา        
   (คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 20,000    10,000    30,000    16/2/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

22 ผลของเกลือต่อการหมักและ
การยอมรับผลิตภณัฑ์กุง้จอ่ม

อ. ผกาวดี  เอีย่มก าแพง        
   (คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 6,000      2,000      8,000      25/2/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

23 Economic value and 
utilization of biodiversity 
in local communities at 
Nam Nao National Park, 
Phetchabun Province.

ผศ. ดร.ธชัคณิน  จงจติวมิล   
(คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 6,000      2,000      8,000      25/2/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก



เงินรางวัล เงินเพ่ิมเติม รวม

ค่าธรรมเนียม 
การขอรบัความ

คุ้มครองใน
ทรพัยส์ินทาง
ปัญญาทุก
ประเภท

จ านวนเงิน
วัน เดือน ปี
 ทีร่ับเรื่อง

หมายเหตุที่ ชือ่ผลงาน ผู้เสนอขอรับรางวัล/สังกัด
TCI กลุม่

ที ่2
TCI กลุม่

ที ่1
SJR Q4 SJR Q3 SJR Q2 SJR Q1

สิทธบิตัร
การประดิษฐ์

ผลงานที่
ได้รับการ
ออกแบบ

อนุสิทธบิตัร สถานะ
การค้นพบ
พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์

ค่าตีพิมพ์

24 กระบวนการสร้างสรรค์เพือ่
เพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์ของใช้
และของตกแต่งจากหญา้แฝก
ชุมชน OTOP บ้านปากโทก 
อ.เมือง จ.พษิณุโลก

อาจารย์พรชัย  ปานทุง่         
   (คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม)

P 4,000      1,000      5,000      22/3/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

25 Some basic properties of 
Almost-Prime Left Ideals 
in     -Semirings

ผศ. ไพโรจน์  เยียระยง         
   (คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 12,000    3,000      15,000    22/3/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

26 มโนทัศน์การเรียนรู้คัดสรรสู่
แบบการการสอน
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร

อ. ดร.อารีย์  ปรีดีกลุ            
   (คณะครุศาสตร์)

P 4,000      1,000      5,000      22/3/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

27 การพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการสอน
น้อยมาก TLLM เป็นฐาน
เพือ่ส่งเสริมความสามารถใน
การใช้ภาษาองักฤษเพือ่การ
ส่ือสารในประชาคม ASEAN 
ส าหรับนักศึกษา

อ. ดร.อารีย์  ปรีดีกลุ            
   (คณะครุศาสตร์)

P 6,000      2,000      8,000      22/3/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

28 Public transport 
promotion policy on 
campus: evidence from 
Suranaree University in 
Thailand

อ. ดร.สัจจากาจ  จอมโนนเข
วา  (คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม)

P 20,000    10,000    30,000    28/3/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

29 การเตรียมถ่านกมัมันต์ทีม่ี
พื นทีผิ่วสูงจากผงถ่านไม้ โดย
การกอ่กมัมันต์ทางเคมีแบบ
แหง้

ผศ. ดร.พทิักษ ์ อยู่มี P 6,000      2,000      8,000      28/3/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

30 Electrochemical 
Fabrication of 
Polypyrrole/Poly(pyrrole-
3-carboxylic 
acid)/Graphene Oxide 
Composite Thin Film for 

อ. ดร.รพพิรรณ  จนัทร์มะณี P 6,000      2,000      8,000      28/3/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

31 On Left Primary and 
Weakly Left Primary 
Ideals in -      LA- Rings

ผศ. ไพโรจน์  เยียระยง         
   (คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 15,000    5,000      20,000    28/3/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

32 การพฒันาฐานข้อมูลภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารใน
พื นทีชุ่มชนวดัโบสถ์จงัหวดั
พษิณุโลก

ผศ. ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก     
   (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

P 4,000      1,000      5,000      7/4/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก







เงินรางวัล เงินเพ่ิมเติม รวม

ค่าธรรมเนียม 
การขอรบัความ

คุ้มครองใน
ทรพัยส์ินทาง
ปัญญาทุก
ประเภท

จ านวนเงิน
วัน เดือน ปี
 ทีร่ับเรื่อง

หมายเหตุที่ ชือ่ผลงาน ผู้เสนอขอรับรางวัล/สังกัด
TCI กลุม่
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ผลงานที่
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อนุสิทธบิตัร สถานะ
การค้นพบ
พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์

ค่าตีพิมพ์

33 การพฒันาฐานข้อมูลภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารใน
พื นทีชุ่มชนวดัโบสถ์จงัหวดั
พษิณุโลก

ผศ. ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก     
   (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

P 2,000      7/4/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

34 ขี เถ้าแกลบแทนซิลิกาส าหรับ
การผลิตเซรามิก

อาจารย์ ทนารัตน์  จติชาญ
วชิัย  (คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม)

P 4,000      1,000      5,000      7/4/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

35 The Reducing of Starch 
Retrogradation for Wide 
Strip Rice Noodle 
Production under Cold 
Storage

ผศ. ดร.ธวชัชัย  ศุภวทิิต
พฒันา  (คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร)

P 4,000      1,000      5,000      7/4/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

36 Research Promoting 
Guidelines for the 
college of Government, 
Rangsit University, 

อ. ดร.อรุณี  กาสยานนท์       
  (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

P 12,000    10,000    22,000    18/4/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

37 Research Promoting 
Guidelines for the 
college of Government, 
Rangsit University, 

อ. ดร.อรุณี  กาสยานนท์       
  (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

P ###### 18/4/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

38 A simple strategy to 
fabricate electrochemical 
sensor based on nickel 
nanoparticles modified 
glassy carbon electrode 
for the determination of 
glucose in urine

อ. ดร.กลุวดี  ปิน่วฒันะ        
 (คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

P 6,000      2,000      8,000      18/4/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

39 เคร่ืองด่ืมผสมตะไคร้ใบเตย ผศ. พมิพช์นก  พริกบุญจนัทร์
   (คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร)

P 10,000    10,000    29/4/59 ฝ่ายวจิยั
ได้รับ

เอกสารแล้ว

ยังไม่ได้เบิก

######


