
ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ
1 การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพือ่ลด

ต้นทุนการผลิตข้าว โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่
รองรับกระบวนทัศน์เศรษฐกิจและ
สังคมอาเซียน (ชุดโครงการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บษุบา   หนิเธาว์ วิทยาการจัดการ 790,000                           

2 การศึกษาการพฒันาและความ
เปน็ไปได้ของชุมชนสู่สังคมเกษตร
อินทรีย์เพือ่เศรษฐกิจครัวเรือน
เกษตร ต าบลหนองกุลา อ าเภอ
บางระก า จังหวัดพษิณุโลก

อาจารย์รัชฎาภรณ์  พฒันะ (แทน อ.อรรถพล   
จรจันทร์)

วิทยาการจัดการ 250,000                           

3 การวิจัยและพฒันาความมั่นคง
ด้านอาหารในระดับชุมชนเพือ่ให ้
เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืน
กรณีศึกษา: ข้าวหอมมะลิปลอด
สารพษิของศูนย์เรียนรู้บา้นผารัง
หมี จังหวัดพษิณุโลก (ชุด
โครงการวิจัย)

ดร.ชุติมา เลิศลักษมี เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 829,000                           

4 การพฒันาโลชันบ ารุงผิวขาวเสริม
สารต้านอนุมูลอิสระสูตรนาโน
อิมัลชันจากสารสกัดเปลือกหุม้
เมล็ดมะขาม

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 270,000                           

5 การสร้างมูลค่าเพิม่และการพฒันา
ภูมิปญัญาการท าข้าวทอดอบ
กรอบปรุงรสสมุนไพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น  าทิพย์ วงษป์ระทีป เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 270,000                           

6 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
ในการผลิตโคเนื อของเกษตรกร
รายย่อยในจังหวัดพษิณุโลก

ดร.สุภาวดี แหยมคง เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 270,000                           

แล้วเสร็จ

สรปุโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2558
วช.



7 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของมัน
ส าปะหลังในจังหวัดพษิณุโลกเพือ่
การส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดน
ไทย-ลาวตามเส้นทางระเบยีง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก

อาจารย์ธณิดา   โขนงนุช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 250,000                           

แล้วเสร็จ
8 การพฒันารูปแบบอัตลักษณ์

เคร่ืองเงินโดยการประยุกต์ภูมิ
ปญัญาท้องถิ่น อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย

อ.อุษา  อินทร์ประสิทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 266,000                           

9 การพฒันาสูตรเนื อดินปัน้ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จากดินปา้น
ปลักแรด เขตอ าเภอบางระก า 
จังหวัดพษิณุโลก

อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 300,000                           

10 การศึกษาส่วนผสมชองวัตถุดิบ
จากชานอ้อยและส่วนผสมปนู
ปลาสเตอร์ในการผลิตฉนวนความ
ร้อนเพือ่ลดการใช้พลังงานและ
รักษาส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ

นายขันแก้ว   สมบรูณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270,000                           

แล้วเสร็จ
11 การพฒันาตู้เพาะเหด็อัตโนมัติเพือ่

ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนสู่
การเกษตรแบบย่ังยืน

อาจารย์วชิระ ลิ มศรีประพนัธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 290,000                           

12 การศึกษาแนวทางการน าอัต
ลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบ
ไทยประเพณีมาประยุกต์ในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
กล้วยแปรรูป

อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 220,000                           

13 การพฒันาดินเหนียวท้องถิ่น
จังหวัดพษิณุโลกเพือ่ใช้ผลิตเชิงชาย
 ส าหรับตกแต่งอาคารทดแทนการ
ใช้ไม้ธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ปิน่สกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 300,000                           

แล้วเสร็จ
14 การศึกษาเพือ่พฒันารูปแบบไส้

กรองน  าเซรามิกในบา้นพกัอาศัย
จากดินตะกอนประปา

อาจารย์พรชัย ปานทุ่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 300,000                           



15 ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศจากการเปดิใช้ถนนหลวง 4 
ช่วงจราจรตามแนวเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก กรณีศึกษา : 
เส้นทางพษิณุโลก-หล่มสัก

ผศ.ดร.สุขสมาน   สังโยคะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 165,000                           

16 การศึกษาประสิทธิภาพของสาร
สกัดและสารออกฤทธ์ิจากดาวเรือง
เพือ่เร่งการเจริญเติบโตของพชืผัก
ในระบบไฮโดรโปนิกส์

ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 217,000                           

17 การบริหารจัดการทรัพยากรน  า
และระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการปอ้งกันปญัหาอุทกภัยใน
พื นที่ลุ่มน  ายมตอนล่าง

ดร.ปยิะดา วชิระวงศกร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300,000                           

แล้วเสร็จ
18 บนกึ่งมอดูย่อยปฐมภูมิเชิงแบบฉบบั อาจารย์ไพโรจน์ เยียระยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 143,000                           

แล้วเสร็จ
19 การศึกษาสมบติัของเซรามิกเฟร์

โรอิเล็กทริกระบบเลดเซอร์โคเนต
ไทเทเนต-บสิมัทไนโอเบยีมไทเท
เนต (1-x)PZT-xBNbT ที่เตรียม
โดยวิธีผสมออกไซด์

ดร.นววรรณ ทองมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 270,000                           

20 การปลดปล่อยและฤทธ์ิยับยั ง
เอนไซม์ไทโรซิเนสจากนาโนอาร์บู
ตินครีม

ผศ.ดร.วิษณุ  ธงไชยแทน ดร.สมบรูณ์ ค าเตจา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 270,000                           

21 การพฒันากลูโคสเซนเซอร์ทาง
เคมีไฟฟา้แบบไม่ใช้เอนไซม์โดยใช้
อนุภาคเมโซพอรัสคาร์บอน
ร่วมกับอนุภาคโลหะเพือ่ใช้เปน็คะ
ตะลิสต์

ดร.กุลวดี  ปิน่วัฒนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 280,000                           

22 การใช้ความหลากหลายของไลเคน
เปน็ตัวบง่ชี ทางชีวภาพส าหรับการ
ประเมินผลกระทบมลพษิทาง
อากาศในเขตอ าเภอเมืองพษิณุโลก

ดร.อรชร ฉิมจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 290,000                           

23 การพฒันาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดย
ใช้ vacuum infiltration

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชคณิน จงจิตวิมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300,000                           

แล้วเสร็จ



24 การพฒันาหวัวัดทางเคมีไฟฟา้
ต้นทุนต่ าส าหรับตรวจวัดโลหะ
หนักในอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพนัธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 290,000                           

25 ฤทธ์ิทางชีวภาพและองค์ประกอบ
ทางเคมีของสารหอมระเหยจาก
น  ามันหอมระเหยและสารสกัด 
ส่วนใบส่องฟา้ดง

ดร.เฉลิมพร ทองพนู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 260,000                           

26 การศึกษาความหลากชนิดและ
การกระจายพนัธ์ุของราอาร์บสัคู
ลาร์มายคอร์ไรซาที่สัมพนัธ์กับข้าว
ไร่ในจังหวัดพษิณุโลก

ดร.สุพตัรา เจริญภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 210,000                           

27 ผลของ KAl(SO4)2K2Cr2O7 
SnCl2CuSO4 FeSO4 กรดซิตริก
 และขี เถ้า ต่อประสิทธิภาพการติด
สีย้อม สเตรปโตมัยซีสของเส้นใย
ไหม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 250,000                           

แล้วเสร็จ
28 แผนงานวิจัย เร่ือง วัฒนธรรม

อาหารพื นถิ่นพษิณุโลกสู่อาเซียน
ผศ. ดร.ปยิวรรณ  ศุภวิทิตพฒันา เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1,852,000                         

28

ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ
1 การศึกษาความหลากหลายของวิถี

ชีวิตและภูมิปญัญาการเลี ยงไก่พื น
เมืองไทยในจังหวัดพษิณุโลก

นายปณุเรศวร์  รัตนประดิษฐ์
นายปณุเรศวร์  รัตนประดิษฐ์

400,000
2 การศึกษาความหลากชนิดของ

พนัธ์ุข้าวพื นเมืองกับวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนสู่การอนุรักษแ์ละเพิม่
มูลค่าอยย่างย่ังยืนจากภูมิปญัญา
ท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชน ต าบล
เนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จังหวัด
พษิณุโลก

ดร.สุพตัรา  เจริญภักดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการย่อย โครงการย่อย 1 : การศึกษาและ
สร้างฐานข้อมูลความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปญัญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพนัธ์ุข้าว
พื นเมืองกับพื นที่เพาะปลูก 
(160,000 บาท)

อ.กนกวรรณ  พรมจีน

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

สกอ.

600,000



โครงการย่อย โครงการย่อย 2 : ลักษณะประจ า
พนัธ์ุของพนัธ์ุข้าวพื นเมืองในต าบล
เนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จังหวัด
พษิณุโลก(210,000บาท)

ดร.สุพตัรา  เจริญภักดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการย่อย โครงการย่อย 3 : การศึกษาสมบติั
ของข้าวและแปง้ข้าวพนัธ์ุพื นเมือง
เพือ่เปน็กลยุทธ์ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิม่(230,000 
บาท)

นางชุติมา  เลิศลักษณ์

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

3
ความหลากหลายทางชนิดของด้วง
เต่าต าห  าในพื นที่เกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

ผศ.ดร.พสิิษฐ์  พลูประเสริฐ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200,000 แล้วเสร็จ
4 การพฒันาไพร์เมอร์ที่เหมาะสม

ส าหรับการระบเุพศของมะละกอ
โดยเทคนิคพซีีอาร์

ผศ.ดร.ธัชคณิน  จงจิตวิมล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

350,000 แล้วเสร็จ
5 การศึกษาภูมินามโดยเครือข่าย

ชุมชนในเมืองบางขลังอ าเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ดร.ขวัญชนก นัยเจริญ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

300,000
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้า

ส าเร็จรูปแบบผสมเสริมโปรตีนจากถั่ว
เหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดร.พรดรัล  จุลกลัป์
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

400,000 6

ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ
1 การพฒันาเนื อดินและรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ส าหรับประติมากรรม
เคร่ืองปัน้ดินเผาของกลุ่มผลิต
เคร่ืองปัน้ดินเผาบา้นวังดินสอ 
ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพษิณุโลก

ผศ.ดร. นิวัตร  พฒันะ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000                           

2 การศึกษาภูมิปญัญายุ้งฉางเพือ่
น ามาออกแบบเรือนเกษตรลอยน  า

อ.ชาติชาย  จันทร์ประทีป  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000                           

3 การพฒันากูลโคสเซนเซอร์ทาง
เคมีไฟฟา้โดยใช้อนุภาคโลหะเปน็
คะตะลิสต์เพือ่วิเคราะหห์ากลูโคส
ในปสัสาวะ

ดร. กุลวดี  ปิน่วัฒนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000                           

กองทนุมรพส.

600,000



4 สมบติับางประการของ       -
Abel-Grassmann's Groupiods

ผศ. ไพโรจน์  เยียระยง  (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000                           

แล้วเสร็จ
5 แผนภูมิ DEWMA ส าหรับขอ้มูลที่

มีความสัมพนัธ์กัน
ดร. วรรณพร  สุริยะกาศ  (คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000                           

6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและ
ผลการวิเคราะหก์ารใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ R, MINITAB 
และ DESIGN XEPERT ส าหรับ
กระบวนการพื นผิวตอบสนอง

ดร. ศรัญญา  ทองสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000                           

7 ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสาร
ตะกั่วที่ปนเปือ้นในน  าด่ืมโดนใช้ตัว
ดูดซับชีวภาพไดโตซาน

อ. พดารัตน์  นิลเจียรนัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,000                           

แล้วเสร็จ
8 ปญัหาอสมการแปรผันหลายค่า

แบบแยกบนเซตใกล้เคียงปรับเรียบ
ดร. จิตติพร  ตังควิเวชกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,000                           

9 ประสิทธิภาพการดูดซับสารหนูโดย
ใช้ไดอะทอไมต์ที่ผ่านการปรับปรุง

ดร. ยุทธศักด์ิ  แช่มมุ่ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,000                           

10 การพฒันาระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เพือ่สนับสนุนการประเมินภาระ
งานส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิลูสงคราม

อ. พมิรินทร์  คีรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000                           

11 การปรับปรุงสมบติัของเซรามิกเฟร์
โรอิเล็กทริกเลดเซอร์โคเนต ไทเท
เนต โดยการเติมบสิมัทไดสโพ
รเซียมไทเทเนต

ดร. นววรรณ  ทองมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,000                           

12 ความต่อเนื่องแบบโฮลเดอร์ของ
การส่งผลเฉลยประมาณค่าส าหรับ
ปญัหาเชิงดุลยภาพเวกเตอร์อย่าง
เข้มอิงตัวแปรเสริม

ดร. ภัคพล  ปรีชาศิลป์  คณะครุศาสตร์ 100,000                           

13 การขยายพนัธ์ุไม้หายากและใกล้
สูญพนัธ์ุในสวนปา่พนัธ์ุไม้หายาก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลู
สงคราม

ดร.รุ้งเพชร  แข็งแรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000                             



14 แนวทางพฒันาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในเขตอ าเภอพรหมพริาม 
จังหวัดพษิณุโลก

อาจารย์สุภาภรณ์  บณัฑิตย์  คณะครุศาสตร์ 80,000                             

15 การพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยการสร้างแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจาก
การเดาความหมายค าศัพท์จาก
บริบทของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิลูสงคราม

อาจารย์ปทุมพร  บญุชุม  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

59,050                             

16 เร่ืองสั นรางวัลพานแว่นฟา้ พ.ศ. 
2545 - 2556 : การวิเคราะหภ์าพ
สะท้อนวิถีประชาธิปไตย

ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

50,000                             

17 ประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันา
เชิงคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม

ดร.นิธิพงศ์  ศรีเบญจมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80,000                             

18 ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการทางการเงินของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม

อาจารย์สุธีรา  วิไลกุล  คณะครุศาสตร์ 100,000                           

19 การพฒันารูปแบบการเรียนรู้
เทคโนโลยีผสมผสานด้วย
กระบวนการสร้างความรู้ เพือ่
สร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐาน
ของสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม

ผศ.ดร.กฤติกา  สังขวดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,000                           

20 การพฒันาชุดปฏิบติัการเคมีทั่วไป
โดยใช้หลักการไมโครสเกล

ผศ.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000                           

21 การสังเคราะหแ์ละหา
ลักษณะเฉพาะของฟล์ิมบางพอลิ
เมอร์น าไฟฟา้ที่มีหมู่ฟงัก์ชั่นเฉพาะ
เพือ่ใช้ตรวจวัดสารชีวโมเลกุล

ดร.รพพิรรณ จันทร์มะณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000                           



22 การศึกษาการน าไฟฟา้ของเซรามิก
ไร้ตะกั่วบสิมัทโซเดียมไททาเนต-
บสิมัทโพแทสเซียมไททาเนต-
บสิมัทลิเทียมไททาเนตที่เตรียม
ด้วยวิธีการเผาไหม้

ดร.รัตน์ติพร  ส าอางค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,000                           

23 องค์ประกอบทางเคมีของน  ามัน
หอมระเหยของใบกระดูกไก่ด า

อาจารย์สุวิมล  ทองแกมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 105,750                           

24 การสังเคราะหแ์ละสมบติัการ
ตรวจวัดอะเซทิลีนของวัสดุผสม
โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์-
อนุภาคนาโนทองค า

ดร.พชิิตชัย  ปมิแปง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,000                           

25

วิทยาการระบาดและการตรวจหา
คุณลักษณะเฉพาะในระดับ
โมเลกุลของเชื อไวรัสอะดีโน ไวรัส
แอสโทร และไวรัสซาโป ซ่ึงก่อโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก

ดร.วิสูตร  จันทร์อิฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,000                           

25

ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ
1 ผลลัพธ์ของความเสถียรภาพของ

ปญัหาเชิงดุลยภาพเวกเตอร์วาง
นัยทั่วไปและการประยุกต์ปญัหา
การหาค่าเหมาะสมและปญัหาเชิง
ดุลยภาพของแนช

ดร.ภัคพล  ปรีชาศิลป์ คณะครุศาสตร์ 286,000

2 การศึกษาความเหมาะสมในการ
พฒันาชุมชนในเขตพื นที่จังหวัด
พษิณุโลก

ผศ.ดร.อนุ   เจริญวงศ์ระยับ คณะครุศาสตร์ 35,000

2

ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ
1 การใช้ใบกล้วยหมักต่อสมรรถภาพ

การผลิตไก่ไข่
นางสาวธาริณี  ย่ีคิ ว เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

5,000 แล้วเสร็จ
2 ความหลากชนิดของด้วงตัวห  าใน

แปลงผักเกษตรอินทรีย์ต าบลบงึ
พระ อ าเมือง จังหวัดพษิณุโลก

นางสาวสุดารัตน์  หอมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000 แล้วเสร็จ

ทนุรว่มกับภายนอก (สกว.)

ทนุ ป.ตร ี



3 ความหลากชนิดของแมลงปอ
บริเวณพื นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบิลูสงคราม จังหวัดพษิณุโลก

นางสาวปวีณา  แซ่ลอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000 แล้วเสร็จ
4 ประสิทธิภาพของสารสกัดจาก

บอระเพด็ในการควบคุมหนอนใย
ผัก

นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000 แล้วเสร็จ
5 ความหลากชนิดของเพลี ยอ่อนใน

พชืตระกูลถั่วบริเวณพื นที่ต าบล
ไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสล่ียม 
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุทธิดา  นิ่มแสวงกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000 แล้วเสร็จ
6 ความหลากชนิดของแมลงศัตรูข้าว

และศัตรูธรรมชาติในนาข้าวโดยใช้
กับดักมุ้ง

นายพงศธร  ศรีโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000 แล้วเสร็จ
7 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือก

และล าต้นข้าวโพด
นาวสาวสุรัตนากร  นิ่มแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000
8 ถ่านอัดแท่นจากต้นขิง นางสาวปราณี  แซ่หยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,000
9 การทดสอบประสิทธิภาพเตาเผา

ถ่านขนาด 200 ลิตร
นางสาวสมฤดี  จีนทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000
10 ผลของอุณหภูมิการกล่ันที่มีต่อ

คุณภาพน  าควันไม้
นางสาวประภาพร  พสิถาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000
11 ผลของเปลือกกล้วยหมักต่อ

สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพ
ซากของสุกรขุนระยะสุดท้าย

นางศิรประภา  วัฒนพลอย    นางสาวนัฐฐยา  
รุ่งกิจธนะวัฒน์

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

5,000
12 การใช้อาหารผสมครบส่วนจากเศษ

เหลือจากการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรต่อการ
ย่อยได้ของโภชนะในกระบอื

นางสาวสิริพร  อ่ าสุข             นางสาวจิตรา
นนท์  เสือเพง็

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

5,000 12

ที่ ช่ือโครงการ นักวิจัย คณะ งบประมาณ
1 การศึกษาความพร้อมของ

บคุลากรสายวิชาการ มหาวิทยา
ลันราชภัฏพบิลูสงคราม ในการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

นายอดิศักด์ิ  แก้วกองทรัพย์ ครุศาสตร์ฯ 48,000                             

แล้วเสร็จ
2 การดูดซับโลหะหนักโดยใช้วัสดุ

ธรรมชาติ
นายณัฐวุฒิ  คงคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000                             

ทนุ บัณฑิต



3 การพฒันากระบวนการเพิม่ขีด
ความสามารถคณะกรรมการ
หมู่บา้นในการพฒันาหมู่บา้น
จังหวัดพษิณุโลก

นายบญุส่ง  กวยเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58,400                             

แล้วเสร็จ
4 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา

นางสาวธนพรรณ  กิตติสุวรรณกุล ครุศาสตร์ฯ 56,000                             

5 การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ
ครูปฐมวัยสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

นางสุภาภรณ์  บณัฑิตย์ ครุศาสตร์ฯ 56,000                             

5

สรุปโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2555 รวมทัง้สิ้น 78 โครงการ

1.งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน  34 โครงการ  ดังน้ี

 - ทุน วช. จ านวน 28 โครงการ  แล้วเสร็จ  8 โครงการ

 - ทุน สกอ. จ านวน 6 โครงการ แล้วเสร็จ  2 โครงการ

2. งบกองทนุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 44 โครงการ  ดังน้ี

 - ทุนมรพส. จ านวน  25  โครงการ แล้วเสร็จ  2  โครงการ
 - ทุน ป.ตรี  จ านวน  12   โครงการ แล้วเสร็จ 6 โครงการ
 - ทุน บณัฑิต จ านวน 5  โครงการ แล้วเสร็จ   2  โครงการ
 - ทุนร่วมสกว.จ านวน 2 โครงการ  แล้วเสร็จ   -  โครงการ


