
ที่ ช่ือโครงการ คณะ งบประมาณ

1 2555A14201001 แผนงานวิจัยและพฒันาศักยภาพ
ครูโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานตามแนวคิดการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง

ดร.กฤธยากาญจน์ โตพทิักษ์ ครุศาสตร์ 722,000

2 2555A14202007  การผลิตถั่วเหลืองหมักที่
ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยรา
โมแนสคัส เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

ดร.เกตุการ ดาจันทา เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 231,000

3 2555A14202016 การพฒันาวิธีสกัดและวิเคราะห์
สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากล าไยส าหรับใช้ทาง
การแพทย์และเคร่ืองส าอางด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์
อิมพร้ินเต็ดโพลีเมอร์ร่วมกับแลปออนอะชิพ

ดร.วิษณุ ธงไชย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 210,000

4 2555A14202008 การพฒันาเคร่ืองต้นแบบ
ไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟา้ร่วมกับระบบการไหล

ดร.อัญชนา ปรีชาวรพนัธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 210,000

5 การสร้างชุดการสอนภาษาญี่ปุน่เพือ่พฒันาบคุลากร
ทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (ผู้ถือถุงไม้กอล์ฟหรือแคดด้ี)

อ.ณัฎฐิรา ทับทิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 136,000

6 2555A14202014 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือก
เมล็ดสบูด่ าเพือ่ใช้เปน็ตัวดูดซับโลหะหนัก

ดร.เฉลิมพร ทองพนู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 220,000

7 2555A14202002 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ สินค้า
หตัถกรรมวิสาหกิจชุมชน  จ.พษิณุโลก อ.รติวัฒน์ ปารีศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 157,000

8 2555A14202015 ระดับมลพษิทางอากาศใน
โรงเรียนประถมศึกษา เทศบาลนครพษิณุโลก

ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 210,000

9 2555A14202010 การวิเคราะหภ์าพลายเคร่ืองจัก
สานพืน้บา้นในจังหวัดพษิณุโลกด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์   

อ.ไพฑูรย์ ง้ิวทั่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000
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10 2555A14202020 การวิเคราะหท์างเคมีของสีย้อม 
และการวิเคราะหท์ดสอบส่ิงทอของเส้นใยไหมที่ย้อม
ด้วยสีย้อมจาก Streptomyces indiaensis, S. 
zaomyceticus, S. fulvissimus และ S. 
misionensis  

ผศ.นฤมล เถื่อนกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 210,000

11 2555A14202019 การทดลองใช้เถ้าแกลบเปน็
ส่วนผสมเนื้อดินปัน้คอร์เดียไรต์ส าหรับผลิตแผ่นรองเผา

อ.สนิท ปิน่สกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 210,000

12 2555A14202004 การหารูปแบบที่เหมาะสมในการ
น าเสนอเนื้อหาบทเรียนออนไลน์

อ.สมหมาย แม้นมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 157,000

13 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นของชุมชนไทยทรงด า

ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,005,200

13

ที่ ช่ือโครงการ คณะ งบประมาณ

1
การส ารวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง 
สกลุ Ramaria ในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99,438

2
ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญัญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนพืน้เมืองในพืน้ที่อุทยาน
แหง่ชาติทุงแสลงหลวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,000

3
การส ารวจและรวบรวมพนัธ์ุพชืผักพืน้บา้นที่ใช้เปน็
อาหารในเขตอ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

70,000

4
ประสิทธิภาพการใช้น้ าหมักชีวภาพจากพชืสมุนไพรใน
การปอ้งกันก าจัดราโรคก่อโรคใบไหม้สู่การปลูกพชื
อินทรีย์ของเกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,000

5
ผลของการปลูกข้าวฟางหวาน พชืชีวพลังงาน ต่อ
ความหลากชนิดของอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาตัวชี้วัด
ความอุดมสมบรูณ์ของดินในประเทศไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70,000

สกอ.

นพรัตน์                      วรรณเทศ

ธัชคณิน                     จงจิตวิมล

ประภาศิริ                   ใจผ่อง

เชาวลิต                     พึง่แตง

สุพตัรา                     เจริญภักดี

นักวิจัย



6
การผลิตและการใช้ประโยชน์ไข่น้ าเปน็แหล่งโปรตีน
ในขนมขบเค้ียว

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

70,000

7
การใช้ประโยชน์จากสารสกัดดอกอัญชันเพือ่เปน็รีเอ
เจนต์ธรรมชาติส าหรับวิเคราะหอ์ะลูมิเนียมปริมาณ
น้อยโดยวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส

เฉลิมพร  ทองพนู

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70,000

8
การพฒันาผงปรุงรสจากถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิ
ปญัญาท้องถิ่นภาคเหนือเพือ่ผู้บริโภคคนไทย

พรดรัล  จุลกัลป์

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

120,000

9
โครงการวิจัยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
ด้วยภมิปัญญาสมุนไพรพืน้บ้านกบังานสาธารณสุขมุลฐาน
ของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ยุวดี  ตรงต่อกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

190,000 9

ที่ ช่ือโครงการ

คณะ งบประมาณ

1 การส ารวจชนิดและคัดเลือกราอาร์บสัคูลาร์ไมคอไร
ซาที่สัมพนัธ์กับข้าวฟา่งหวาน (Sorghum Bicolor 
(L.) Moench) พชืพลังงานที่มีศักยภาพในอนาคตเพือ่
การใช้ประโยชน์ที่ย่ังยืน

ดร.สุพตัรา เจริญภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  50,000.00

2 การศึกษาสถานภาพและพฒันาประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อของเกษตรกรในกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อ ต าบลบา้นดง
 อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพษิณุโลก

ดร.สุภาวดี แหยมคง เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 50,000.00                 

3 เคร่ืองมือวัดอัตราการเต้นของหวัใจโดยใช้หลักการ
กลืนแสงอินฟราเรดผ่านเนื้อเย่ือ

อาจารย์ภัคกร ปานโพธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00                 

4 การสร้างแบบฝึกช่วยจ าค าศัพท์ภาษาญี่ปุน่ส าหรับ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุน่มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลู
สงคราม

ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32,000.00                 

กองทนุมรพส.
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5 ผลของเกลือและมอร์แดนท์ต่อการดูดซับสีสกัดจากใบ
มะม่วงบนเส้นด้ายฝ้าย

นายปณิธาน สุระยศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00                 

6 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพ
ของดอกดาวเรือง

นางสาวกาญจนา วงศ์กระจ่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00                 

7 การหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการสกัดและหา
ปริมาณกรดไซรินจิกจากดอกดาวเรืองเพือ่ใช้เปน็สาร
ลดร้ิวรอยในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

นางสาวอนงค์ ศรีโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00                 

8 การสังเคราะหอ์นุภาคซิงค์ไททาเนตส าหรับ
ประยุกต์ใช้วัดก๊าซเอทานอล

นายธีระพงษ์ แสนทวีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00                 

9 แนวทางการพฒันารูปแบบสหกิจศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม

นางสาวบญุลดา คุณาเวชกิจ วิทยาการจัดการ 42,000.00                 

10 การสร้างความชอบธรรมทางอ านาจผ่านความเชื่อ
เร่ืองผีของชาวไทยทรงด าพืน้ที่บา้นพนัเสา อ.บางระก า
 จ.พษิณุโลก

นางสาวกานต์ กานต์พรรณพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50,000.00                 

11 ศักยภาพการพฒันาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
พษิณุโลกโดยใช้แบบจ าลอง Boston Consulting 
Group (BCG)

นายอรรถพล จรจันทร์ วิทยาการจัดการ 25,000.00                 

11

สรุปโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2555 รวมทัง้สิ้น 33 โครงการ

1.งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน  22 โครงการ  ดังน้ี

 - ทุน วช. จ านวน 13 โครงการ

 - ทุน สกอ. จ านวน 9 โครงการ

2. งบกองทนุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 11 โครงการ 


