
ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ

1 การศึกษาระบบการจัดการหว่งโซ่
อุปทานยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก

ธนิดา            โขนงนุช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 170000

2  การศึกษาสภาวการณ์เยาวชนใน
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากลไก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบลูสงคราม (แทน ความ
หลากหลายของราอาร์บสัคูลาร์ไม
คอร์ไรซาในดินรอบรากหญ้าแฝก
โดยอาศัยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
 เชิดชัย  โพธ์ิศรี)

บญัชา         ส ารวยร่ืน ครุศาสตร์ 198800

3 การพัฒนาหวัก๊าซเอทานอลที่มีฐาน
เปน็ซิงค์ออกไซด์เตตระพอตเจือด้วย
ดีบกุ

ธีระพงษ์     แสนทวีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200000

4 การพัฒนาเคร่ืองปั้นดินเผาตา
ปะขาวหายแบบย่ังยืนใหค้งความ
เปน็อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก

ขันแก้ว  สมบรูณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150000

5 การสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนา
ภูมิปญัญาการท ากระยาสารท
สมุนไพรปรุงรสของกลุ่มแม่บา้นใน
จังหวัดพิจิตร

น  าทพิย์  วงษ์ประทปี เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 200000

6 ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์
ในเขตอุทยานแหง่ชาติภูหนิร่องกล้า 
จังหวัดพิษณุโลก

กาญจนา  ธนนพคุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150000

7 คุณสมบติัทางเคมีและทางชีวภาพ
ของสารสกัดดอกดาวเรืองที่ผ่านการ
สกัดโดยไม่ใช้ตัวท าละลายอินทรีย์

อนงค์  ศรีโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180000

8 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทกัษะ
วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ส าหรับ
ผู้สูงอายุ

จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160000

9 บทเพลงเฉพาะถิ่น และความ
แตกต่างทางพันธุกรรมของนกปรอด
 สกุล Pycnonotus

สมบรูณ์  ค าเตจา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180000

สรปุโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2557
วช.



10 การประยุกต์ใช้ปนูปลาสเตอร์
เส่ือมสภาพจากการผลิตเซรามิกส์
มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อิฐประดับ

พรชัย  ปานทุ่ง ครุศาสตร์ 180000

11 การพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านการศึกษาข้าม
วัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั นพื นฐานในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นิคม  นาคอ้าย ครุศาสตร์ 220000

12 ระบบแจ้งเตือนภัยน  าทว่มผ่าน SMS
 โทรศัพทม์ือถือ

ไพฑูรย์  งิ วทั่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150000

13 คุณภาพอากาศภายในอาคารที่พัก
อาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก

ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180000

14 เรือนการเกษตรส าเร็จรูป ประยุกต์
จากยุ้งข้าวภูมิปญัญาชาวบา้น

ชาติชาย  จันทร์ประทปี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 180000

15 การพัฒนาเนื อดินและเคลือบ
เซรามิคอุณหภูมิต่ า ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์จอกยางพารา ของกลุ่ม
ผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาบา้นวังดินสอ 
ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง  
จังหวัดพิษณุโลก

นิวัตร  พัฒนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200000

16 แผนงานวิจัย การฟื้นฟูอนุรักษ์อัต
ลักษณ์จากภูมิปญัญาผ้าทอลาวคร่ัง
บา้นสระยายชี  ณ  ต าบลเนินปอ  
อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  เพื่อ
พัฒนาเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเพื่อรองรับกระบวนการ
ทศัน์ประชาคมและเศรษฐกิจอาเซียน

บษุบา  หนิเธาว์ วิทยาการจัดการ 820000

17 การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกัน
ของไนเตรตและไนไตรต์ในอาหาร 
โดยเปรียบเทยีบระหว่างเทคนิคโคร
มาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
และเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า

อัญชนา  ปรีชาวรพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180000

18 การทดลองเนื อดินปั้นเพื่อผลิต
หนิแกรนิตเทยีมส าหรับตกแต่ง
อาคารจากส่วนผสมของตะกอนดิน
น  าประปาและเถ้าแกลบ

สนิท  ปิ่นสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 180000



19 การศึกษาความไวต่อสารต้านจุลชีพ
ของ Staphylococcus  aureus  
สายพันธ์ุต่างๆ

อุไรวรรณ  วิจารณกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150000

20 การสังเคราะหแ์กมมาออริซานอ
ลพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลและ
การประยุกต์ใช้แยกและวิเคราะห์
สารแกมมาออริซานอลจากข้าวด้วย
คอลัมน์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล

วิษณุ  ธงไชย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200000

20

ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ
1 การศึกษาความหลากหลายของ

ลักษณะภายนอกของไก่พื นเมือง
เพื่อการคัดเลือกและอนุรักษ์พันธ์ุใน
พื นที่จังหวัดพิษณุโลก

ดร.สุภาวดี  แหยมคง

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

150,000
2

การใช้ผ าเพิ่มมุลค่าทางโภชนการ
ขนมครองแครงกรอบ

ผศ.พิมพ์ชนก  พริกบญุจันทร์

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

150,000
3 ละอองเรณูพืชอาหารของแมลงผสม

เกสรในวงศ์ Apidae 
(Hymenoptera) ในพื นที่อุทยาน
แหง่ชาติภูหนิร่องกล้า จังหวัด
พิษณุโลก

ผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

300,000
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

เครือข่ายการวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลุสงคราม

ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,000
5 ความหลากชนิดของราอาร์บสัคูลาร์

ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวไร่ใน
จังหวัดพิษณุโลก

อ.สุพรัตรา  เจริญภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

150,000
6

การส ารวจและการใช้ประโยชน์จากเชื อ
ราไมคอร์ไรซาจากกล้วยไม้ของไทยบาง
ชนิดเพื่อการอนุรักษ์และเกษตรกรรม

อ.ดร.เรืองวุฒิ  ชุติมา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200,000
7

ความหลากหลายพันธ์ุข้าวพื นเมืองและ
การอนุรักษ์ของชุมชนในพื นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย

ผศ.ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

400,000

สกอ.



8
ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ใน
เขตสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช

อ.ดร.กาญจนา  ธนนพคุณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

150,000
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ยวเสริม

โปรตีนจากถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

อ.ดร.พรดรัล  จุลกลัป์
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

300,000
10

การพัฒนาผงกล้าเชื อส าหรับหมักข้าว
หมากและการพัฒนาเคร่ืองด่ืมข้าว
หมากที่มีสารต้านอนุมุลอสิระสูง

ดร.เกตุการ  ดาจันทา

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

400,000
11 การย้อมสีด้ายฝ้ายโดยใช้น  าย้อม

ธรรมชาติจากเปลือกต้นกระท้อน
ดร.เฉลิมพร  ทองพูน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

250,000 11

ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ
1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช

สมุนไพรต่อลูกน  ายุงลายบา้น
อ.ดร.พิสิษฐ์   พูลประเสริฐ์ ควท. 50000

2 ศึกษาวิธีการสกัดและทดสอบฤทธ์ิ
การต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัด
มะขามปอ้ม

นางสาวศิริรัตน์   พันธ์เรือง ควท. 55000

3 รากเฉพาะแบบอ่อนของมอดูล อ.ไพโรจน์    เยียระยง ควท. 50000

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติกลุ่มศิลปประดิษฐ์
โอทอป (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก

อ.จิราพัทธ์    แก้วศรีทอง ควท. 69600

5 การพัฒนาเคร่ืองผลิตไฟฟ้าจากพัด
ลมระบายอากาศบนหลังคาร่วมกับ
เซลล์แสงอาทติย์ จังหวัดพิษณุโลก

อ.เอกภูมิ   บญุธรรม คทอ. 100000

6 การพัฒนาเคร่ืองอัดแก๊สชีวภาพ
ขนาดเล็กส าหรับใช้ในครัวเรือน

อ.สิริเดช    กุลหรัิญบวร คทอ. 100000

7 อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน 
และจิตลักษณะที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
อาชีวศึกษาของนักเรียนในประเทศ
ไทย

ผศ.ดร.อนุ   เจริญวงศ์ระยับ คคศ. 240000

7

ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ

กองทุนมรพส.

ทุน ป.ตร ี



1 เชื อเพลิงอัดแทง่จากหญ้าเนเปยีร์
และหญ้าแฝก

นางสาวศิริขวัญ      กาศเกษม ควท.
5000

2 วิเคราะหโ์ลหะหนักในฝุ่นตกบริเวณ
บา้นริมถนนสายหลักในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก

นางสาวนุจรี          วิศรุตตานนท์ ควท.
5000

3 จุลกายวิภาคของมดตะนอยอกส้ม 
Tetraponerarufonigra 
(Jerdon,1851)

นางสาวณภัทร     โสมาลา ควท.
5000

4 พฤติกรรมของผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเปน็ช่วง x 

n+1 = | x n | - y n - 7 และ y n+1  = x
 n + |y n| โดยเง่ือนไขเร่ิมต้นอยู่ใน

บางบริเวณของ R2

นายผดุงเกีรติ       จันลา ควท.

5000

5 มหกายวิภาคศาสตร์และมัญชวิทยา
ของระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึกของผีเสื อหนอนคูน
ธรรมดา Catopsilia Pomona 
(Fabricius,1785)

นางสาวศุภลักษณ์     สุ่มแช่ม ควท.

5000

6 โปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพ
รายละเอียดและวัดค่าจากภาพ
หวัอ่านฮาร์ดิสที่ได้จากกล้อง
ก าลังขยายสูงในรูปแบบสองมิติโดย
ใช้ MATLAB

นายปรเมษฐ์     ประโยชน์ดี ควท.

5000

7 การกระจายของประชากรนกปรอด 
(Pycnonotidea) ในเขตพื นที่ลุ่ม
แม่น  าน่านจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวภาวิณี    เสนานุช ควท.
5000

8 เส้นลวดนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เตรียม
โดยวิธีจุ่มเคลือบ

นางสาวชไมพร   ทองแพง ควท.
5000

9 การเปรียบเทยีบฉนวนของเตาแก๊ส
ชีวมวลโดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายใน
ชุมชน

นางสาวชัญญานุช  แรงเขตกรรม ควท.
5000

10 อิทธิพลของความเข้มข้นของสารตั ง
ต้นและอุณหภูมิในการสังเคราะหต่์อ
สมบติัของโครงสร้างนาโนซิงค์ออก
ไซค์ที่เตรียมด้วยวิธีการตกตะกอน
ทางเคมี

นางสาวศิริวิมล    ปอ้มเมฆ ควท.

5000



11 โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซค์ที่
เตรียมจากวิธี chemical bath 
deposition

นายพงษ์วิทย์   เมืองนุ่ม ควท.
5000

12 นาฬิกาแดดแบบอะนาเล็มมาติค นางสาวนันทนา  เปล่ียนสะอาด ควท. 5000

13 ผลของน  าหมักดอกดาวเรืองต่อการ
เติบโตของผักกาดหอมในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ท ามือ

นางสาวชิดชนก    รอดเทศ ควท.
5000

14 การพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะ
เคร่ืองปรับอากาศโดยใช้น  ากล่ันตัว
จากอีวาพอเรเตอร์

นายยุทธนา  สิงหเ์สนา คทอ.
5000

15 การทดลองหาประสิทธิภาพของ
โซลาร์คอลเล็คเตอร์โดยติดตั งแผ่น
สะทอ้นแสง

นายกวีพล   คงน่วม คทอ.
5000

16 การพัฒนารถไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์

นายเจษฎา  เจริญรบ คทอ.
5000

16

ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ
1 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบติังาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัด
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1

นางจิรประภา      อวิรุทธพาณิชย์

คคศ.

40,000
2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
เขตจังหวัดภาคเหนือ

นางสาวจารุวรรณ    จันเลือน
คคศ.

40,000
3 แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงาน

ด้านวัฒนธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ตาก

นายปรีดา       เหลือบแล

คคศ.

35,000
4 แนวทางการพัฒนาการบริหาร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1

นางสาวจุฑาทพิย์     ค าสุด

คคศ.

35,000
5 การศึกษาความต้องการพัฒนา

สมรรถนะประจ าสายงานครู สังกัด
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นางสาวกฤษณา      ศรีสุข

คคศ.

35,000

ทุน บัณฑิต



6 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายภูวดล      สายสุวรรณ

คคศ.

40,000
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารกับผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3

นางปริญดา     อ่อนด้วง

คคศ.

40,000
8 ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง

ความฉลาดทางอารมณ์กับผลการ
ปฏิบติังานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก 
เขต 2

นางณัฏฐกานต์    วุฒิเศษฐกรณ์

คคศ.

30,000
9 การศึกษารูปแบบการใช้อ านาจของ

ผู้บริหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร

นางสาวรัตนาภรณ์    จารุกิตต์ิธีรกุล

คคศ.

35,000
10 การศึกษาปญัหาและแนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานกิจการ
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา

นายสมพร    โพธ์ิก าเนิด

คคศ.

30,000
11 การศึกษาสภาพและแนวทางในการ

บริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ของสถาน ศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

นายเกียรติมนูญ   บวัชื่น

คคศ.

32,464
12 การศึกษาความสามารถด้านทกัษะ

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 
โดยใช้กิจกรรมการละคร

นางปริศนา     เอี่ยมสะอาด

คมส.

33,600



13 ชุดส่ือประสมเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปทีี่ 2

นางสาวณัฐิตรา    มีนิล

คมส.

36,800
14 การศึกษาความสามารถในการอ่าน

ออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั นประถมศึกษาปทีี่ 3 โดยใช้
วิธีการสอนแบบโฟนิกส์

นางสาวธนัญกรณ์  สุขศิริ

คมส.

32,000
15 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั น (7E) 
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม เร่ือง 
สารละลาย ส าหรับนักเรียน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

นางสาวจิราภรณ์    คงหนองลาน

ควท.

40,000
16 การพัฒนาผลการเรียนรู้เร่ืองสาร

และสมบติัของสารที่ได้รับการสอน
โดยเสริมชุดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1

นางสาวนันทวัน    ขวัญศรีทองมั่น

ควท.

40,000
17 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

นางสาวอุ่นเรือน    ชูยิ ม
ควท.

40,000
18 การประยุกต์ใช้พืชในการบ าบดัน  า

เสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก
นายภิญโญ    กรุดธูป

ควท.
40,000

19 การใช้ประโยชน์จากสารสกัดดอก
อัญชันเพื่อใช้เปน็อินดิเคเตอร์กรด-
เบส และการวิเคราะหป์ริมาณ
กรดอะซิติกในน  าส้มสายชู โดย
เทคนิคโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส

นายปยิะวัฒน์    ไกรสร

ควท.

40,000
20 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ในการคิดของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ์    ไชยชนะ

คคศ.

64,000
21 รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทกัษะ

ชีวิตส าหรับนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา

นายศักด์ินคร    สีหอแก้ว
คคศ.

76,900
22 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะวิชาชีพส าหรับครู
บรรณารักษ์หอ้งสมุดโรงเรียน

นางศิริสุภา   เอมหยวก
คคศ.

56,000



23 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูใน
การสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ชั นประถมศึกษา
ปทีี่ 6

นายฉลอม    ชูยิ ม

คคศ.

64,000
24 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ

เสริมพลังครูนักวิจัยปฏิบติัการในชั น
เรียน

นายเกษม    เปา้ศรีวงษ์
คคศ.

64,000 24

สรุปโครงการวจิยัประจ าปีงบประมาณ 2555 รวมทั้งสิ้น 78 โครงการ

1.งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน  31 โครงการ  ดังน้ี

 - ทุน วช. จ านวน 20 โครงการ

 - ทุน สกอ. จ านวน 11 โครงการ

2. งบกองทุนมหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 47 โครงการ  ดังน้ี

 - ทุนมรพส. จ านวน  7     โครงการ
 - ทุน ป.ตรี  จ านวน  16   โครงการ
 - ทุน บัณฑิต จ านวน 24  โครงการ


