
ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ

1 เร่ือง  “แผนงานวิจัย ความหลาก
ชนิดและการน าไปใช้ประโยชน์ของ
แอคติโนมัยซีตที่คัดแยกจากดินรัง 
ต่อ-หมาร่าบริเวณเขื่อนแควน้อย
บ ารุงแดน จังหวัดพษิณุโลก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล         เถื่อนกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 800,000                   

2 เร่ือง  “ความหลากหลายของราอาร์
บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินรอบราก
หญ้าแฝกโดยอาศัยเทคนิคทาง
ชีววิทยาโมเลกุล”

อาจารย์ ดร.เชิดชัย                 โพธ์ิศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 270,000                   

3 เร่ือง  “การพฒันาเทคนิคกรีนโคร
มาโทกราฟสี าหรับวิเคราะหห์า
สารเคมีตกค้างในแปลงนาข้าว”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์    ศรีโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 260,000                   

4 เร่ือง  “การศึกษาระบบการจัดการ
หว่งโซ่อุปทานมันส าปะหลังใน
จังหวัดพษิณุโลก”

อาจารย์ธนิดา                    โขนงนุช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 220,000                   

5 เร่ือง  “การพฒันาสีย้อมธรรมชาติ
ส าหรับฝ้ายและไหมจากส่วนเปลือก
ต้นกระท้อน”

อาจารย์ ดร.เฉลิมพร            ทองพนู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240,000                   

6 เร่ือง  “การพฒันารูปแบบการ
จัดการตลาดกับภูมิปญัญาท้องถิ่น
ด้านหตัถกรรมการจักสานเพือ่สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย
อ าเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัรา   วงศ์แสงเทียน วิทยาการจัดการ 280,000                   

7 เร่ือง “การพฒันาการวิเคราะหส์าร
กลุ่มฟลาโวนอยด์ด้วยเทคนิคโคร
มาโทกราฟขีองเหลว สมรรถนะสูง
ร่วมกับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟา้
และประยุกต์วิเคราะห ์ในมะรุม”

อาจารย์ ดร.อัญชนา           ปรีชาวรพนัธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 260,000                   

สรปุโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2556
วช.



8 เร่ือง  “การคัดแยกโปรไบโอติก
แบคทีเรียจากอาหารหมักเพือ่
การศึกษาการยังย้ังการเติบโตของ
Staphylococcus aureus สาย
พนัธ์ุที่ต้านทาน           เมทิซิลิน
และสายพนัธ์ุอื่นๆ”

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  วิจารณกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 210,000                   

9 เร่ือง  “ความหลากชนิดของแมลง
ผสมเกสรใน Infraorder Aculeata
(Hymenopterar : Apocrita) กับ
พชือาหารในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ
น้ าหนาว จังหวัดเพชรบรูณ์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน  จงจิตวิมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 210,000                   

10 เร่ือง  “การศึกษาคาร์บอนฟตุพ
ร้ินท์และวอเตอร์ฟตุพร้ินท์ของ
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา”

อาจารย์ ดร.อรชร                  ฉิมจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,000                   

11 เร่ือง  “ลักษณะของผลเฉลยของ
สมการเชิงผลต่างเชิงเส้นแบบเปน็
ช่วง”

อาจารย์ ดร.วิโรจน์                ต๊ิกจ๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000                   

12 เร่ือง  “การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม เพือ่พฒันาส่ือเพือ่
ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันปญัหา
สุขภาพของผู้สูงอายุ ต าบลท่าอิบญุ
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบรูณ์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บษุบา        หนิเธาว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 260,000                   

13 เร่ือง  “การพฒันาไส้กรอกน้ าเซรา
มิกส์จากเถ้าแกลบส าหรับใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน”

อาจารย์สนิท                     ปิน่สกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 220,000                   

14 เร่ือง  “การพฒันาประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยใน
กลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อ ต าบลบา้นดง
อ าเภอชาติตระการ จังหวัด
พษิณุโลก”

อาจารย์สุภาวดี                 แหยมคง เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร

150,000                   
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ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ

1

ความหลากหลายทางชีวภาพของขา้ว
พันธ์ุพืน้เมืองในเขตจังหวัดพิษณุโลก

เชาวลิต                                พึง่แตง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200,000

สกอ.



2

การศึกษาทางชีวภาพและ
นิเวศวิทยาแมลงปัน่ใย (Insecta : 
Embioptera) ในพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย

ผศ.ดร.พสิิษฐ์                          พลูประเสริฐ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,000

3

การประเมินคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
ท้องถิ่นบริเวณอุทยานแหง่ชาติน้ า
หนาว จ.เพชรบรูณ์

ผศ.ดร.ธัชคณิน                     จงจิตวิมล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

281,665

4

การใช้ประโยชน์ของถั่วเหลืองหมักจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทดแทนเน้ือสัตว์ใน
ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส

อ.ดร.พรดรัล  จุลกลัป์
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร

300,000

5

การศึกษาภูมิปัญญท้องถิ่นในการท า
แป้งแห้วนาชุมชนหนองกลุาจังหวัด
พิษณุโลก

อ.ดร.ชุติมา  เลิศลักษมี
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร

250,000 5

ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ
1 การแบง่ปนัทรัพยากรของนก

กระต๊ิดขี้หมู (Lonchura 
punctulata ) และกระต๊ิดตะโพก
ขาว  (L.stiata)

อ.ดร.สมบรูณ์            ค าเตจา ควท. 50,000.00

2 การพฒันาผลิตภัณฑ์ข้าวตังเสริม
แคลเซียมจากกระดูกปลาสลาด

อาจารย์ผกาวดี           เอี่ยมก าแพง ควท. 50,000.00

3  การพฒันาการเรียนการสอนเร่ือง
ค าบพุบทด้วยบทเรียน  ที่เน้นการ
ท าใหข้้อมูลภาษาดีขึ้นร่วมกับการ
สอนด้วยวิธีการกระตุ้นการตระหนัก
รู้ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน
ในปกีารศึกษา 2556 รายวิชา 
GE1135 ภาษาอังกฤษเพือ่การ
เรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิลู
สงคราม

อาจารย์พทัชา            บญุยะรัตน์ คมส. 30,000.00

4 การศึกษาความพร้อมของสาขาวิชา
การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลับราชภัฎพบิลูสงคราม

ผศ.ชลกร                   อาสนะนนท์ ควจ. 45,000.00

กองทนุมรพส.



5 ปจัจัยเส่ียงที่มีความสัมพนัธ์กับการ
ปวดหลังของบคุลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพบิลูสงคราม

อาจารย์วิภาดา            ศรีเจริญ ควท. 40,000.00

6 กระบวนการสร้างสรรค์เพือ่เพิม่
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของใช้และของ
ตกแต่งจากหญ้าแฝกชุมชน OTOP 
บา้นปากโทก อ.เมือง จ.พษิณุโลก

อาจารย์พรชัย            ปานทุ่ง คทอ. 48,235.00

6

สรุปโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2555 รวมทัง้สิ้น 25 โครงการ

1.งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน  19 โครงการ  ดังน้ี

 - ทุน วช. จ านวน 14 โครงการ

 - ทุน สกอ. จ านวน 5 โครงการ

2. งบกองทนุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 6 โครงการ 


