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ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
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การสนับสนุนทุนวิจัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดทําวิจัยใหหลากหลายสาขาวิชา โดยมีแหลงทุนจากทั้งงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยแหลง
ทุนจากภายนอกการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย การสนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร
ผลงานวิจัยในหลากหลายวิธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยมหาวิทยา
ลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหกองทุนเพื่อดําเนินการสนับสนุน
สงเสริมศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย ทั้งการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย
และการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยดานอื่น ๆ รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนโดย
ใหงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยแกนักศึกษาดวย ดังผลการดําเนินการในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ 2553
ที่

โครงการ

ชื่อผูวิจัย

1
2
3

สมบัติและการใชประโยชนของแปงมันหวานญี่ปุน
การพัฒนาไอศกรีมกะทิสดไขมันเพื่อสุขภาพ
การใชเศษแปงกวยเตี๋ยวทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารสุกร
ระยะขุน
การคัดแยกแอคติโนมัยซีตจากดินรังแมลงกลุมตอหมารา
การตรวจสอบคุณภาพของแหลงน้ําในพื้นที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
โครงการอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการความหลากชนิดของเห็ดสกุล Marasmius และสกุล
ใกลเคียงในพื้นที่อุทยานแหงชาติภหู นิ รองกลา
รวมงบประมาณ

ดร.ปยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง
นายสัตวแพทยปรีชา มูลสาร

4
5
6
7

จํานวนเงิน
100,000
100,000
50,000

บาท
บาท
บาท

ผศ.นฤมล เถื่อนกูล
ดร.ปยะดา วชิระวงศกร

50,000
50,000

บาท
บาท

ดร.ธัชคณิน

50,000

บาท

80,000

บาท

480,000

บาท

จงจิตวิมล

ดร.นพรัตน วรรณเทศ

โครงการวิจัยที่เสนอผานมหาวิทยาลัยและผานการประเมินโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ และ
ได รั บ การจั ด สรรทุ น วิ จั ย จากงบประมาณแผ น ดิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พิ บู ล สงครามประจํ า ป
งบประมาณ 2553 มีจํานวน 19 โครงการ เปนเงินบาท 3,730,400 บาท ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ 2553
ที่

โครงการวิจัย

1

ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑขาวกลองงอกใหครอบคลุมตลอดโซอุปทาน
1. การเชื่อมโยงและรวมกลุมเกษตรกรเพื่อผลิตขาวกลองงอกเปนสินคาชุมชน
ระยะที่ 1
2. การพัฒนาแปงขาวกลองงอกที่มีคาดัชนีน้ําตาลต่ํา และวิตามินบีสูงสําหรับนําไปใชใน
การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
3. ผลกระทบของความชื้นและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตอคุณภาพการงอกของขาวกลอง
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
การประยุกตใชเทคนิควิศวกรรมคุณคากับการผลิตขาวอินทรีย
การสรางคอเลสเตอรอลไบโอเซนเซอรตนทุนต่ํารวมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟาแบบ
พกพา
การสกัดสารสีบริสุทธจากผงขาวที่หมักโดยแอคติโนมัยซีตเพื่อใชในการยอมเสนใยไหม
การสรางและพัฒนาเครื่องพนผง Spray dryer เพื่องานอุตสาหกรรม SMEs และ
OTOP
การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขต
ภาคเหนือตอนลาง
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูสาระคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 1 ที่เหมาะสมกับสภาพการณ
ของโรงเรียนประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 ในจังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาตัวบงชี้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลแบบธรร
มาภิบาลโดยการมีสวนรวม จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจติ ร
น้ําแกนตะวันผงชงละลายเพื่อสุขภาพ
การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใตบริบทการเปนเมืองมรดกโลก : แนวความคิด
เห็นของผูมีสวนจัดการของชุมชนเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเปรียบเทียบกับชุมชนบานเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
รูปแบบการสื่อสารอยางมีสวนรวมของชาวบานเพื่อการจัดการปาชุมชนอยางยั่งยืน กรณี
ปาชุมชน ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
การผลิตไฮโดรเจนและบิวทานอลจากเปลือกกลวย
การคัดเลือกหาเชื้อราที่สรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดจากพืชสมุนไพรวงศจําปา
การทดลองน้ําเคลือบเซลาดอนโดยใชขี้เถาเปลือกผลไม
การทดลองใชขี้เถาแกลบเปนวัตถุดิบแทนควอทซในกระบวนการผลิตเซรามิกส
ขี้เถาแกลบแทนซิลิกาสําหรับการผลิตเซรามิกส
การสรางภูมิคุมกันแบบพึ่งพาตนเองและความเขมแข็งอยางยั่งยืนใหแกวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไทยในเขตภาคเหนือ โดยการใชขอมูลทางการบัญชียกระดับขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
การวิเคราะหภาพลายผาจกและผาขิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเปนตนแบบการทอ
ดวยมือในจังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาระบบประเมินการอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19

งบ
ประมาณ

ผูวิจัย
ดร.คงศักดิ์
ดร.คงศักดิ์

ศรีแกว
ศรีแกว

ดร.คงศักดิ์

ศรีแกว

อ.ขนิษฐา

ไชยแกว

ดร.สาคร
ดร.อัญชนา

สรอยสังวาลย
ปรีชาวรพันธ

210,000
200,000

ผศ.นฤมล
อ.วัชรากร

เถื่อนกูล
ใจตรง

200,000
138,000

ผศ.ดร.ชุลีรัตน

จันทรเชื้อ

270,000

อ.สมศรี

จินตนสนธิ

210000

ผศ.ดร.ชุมพล

เสมาขันธ

300,000

ดร.ปยวรรณ
อ.กุลแกว

ศุภวิทิตพัฒนา
คลายแกว

204,000
133,000

ผศ.บุษบา

หินเธาว

248,000

ดร.สุขสมาน
ดร.รําไพ
อ.จุมพฏ
อ.สนิท
อ.จิตราภา
ดร.อุษณีย

สังโยคะ
โกฎสืบ
พงศศักดิ์ศรี
ปนสกุล
จิตชาญวิชัย
เส็งพานิช

100,000
150,000
105,000
140,000
125000
207400

ผศ.อุไรวรรณ

รักผกาวงศ

170000

ผศ.อรทัย

ชัยรัตนศักดิ์

120000

รวมทั้งสิ้น
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500,000

3,730,400
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โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกอีก ไดแก โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.(Window II) จํานวน 2 โครงการเปนเงิน 57,000.00
บาท และยังมีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
(โครงการ IRPUS) จํานวน 17 โครงการเปนเงิน 1,144,000.00 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ไดรับ
ทุนจาก สกว. โดยตรงอีก 1 โครงการ เปนเงิน 777,284.00 บาท
ตารางที่ 8 รายชื่อโครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2552 สกว.(โครงการ IRPUS)
ที่

โครงการ

ชื่อผูวิจัย

จํานวนเงิน

1

โครงการ ”เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม IRPUS”
1.1 ผลของวิธีการเตรียมกระเจี๊ยบแดงตอการผลิตซอสกระเจี๊ยบแดง
1.2 ผลของอุณหภูมิการอบแหงตอคุณภาพชากระเจี๊ยบ
1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวกลองงอกเสริมไลโคปนจากฟกขาว
1.4 สภาวะการบรรจุที่เหมาะสมและอายุการเก็บขาวกลองงอก
1.5 การยืดอายุการเก็บรักษานมพาสเจอรไรสบรรจุถุงที่ผลิตจาก
โรงงานขนาดเล็ก
1.6 การลดปริมาณโซเดียมเบนโซเอตในกวยเตี๋ยวโดยเทคโนโลยี
เฮอรเดิล
1.7 ผลของสารทดแทนไขมันชนิดคารโบไฮเดรตตอคุณภาพไอศกรีม
กระเจี๊ยบไขมันต่ํา
1.8 การผลิตโจกขาวกลองงอกกึง่ สําเร็จรูป
1.9 การปรับปรุงคุณภาพโรตีกึ่งสําเร็จรูป
2.0 ปจจัยที่มีผลตอการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในกระบวนการ
ผลิตกวยเตี๋ยว
2.1 โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (IRPUS)
2.2 การพัฒนาตํารับครีมสมุนไพรไลยุงจากมะกรูดและตะไครหอม
3.1 โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม IRPUS)
3.2 การพัฒนารูปแบบและการตกแตงผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
บานทาโพธิ์
3.3 การพัฒนาสวนผสมของเนื้อดินปนที่ใชผลิตอิฐดินเผาโดยใช
ขี้เถาแกลบเปนสวนผสมเพื่อเพิ่มผลผลิต
รวมงบประมาณ

ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป

850,000 บาท

2

3

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป
ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป
ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว
ดร.ปยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว
นายคํารบ สมะวรรธนะ
ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป
ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
ดร.ปยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ผศ.สุดารัตน พริกบุญจันทร
ดร.เฉลิมพร ทองพูน

92,000 บาท

ดร.เฉลิมพร ทองพูน
นายเอื้อบุญ ที่พึ่ง

202,000 บาท

นายสนิท ปนสกุล
นางเพียรพิณ กอวุฒิพงศ
497,000 บาท
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ตารางที่ 9 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จาก ABC-PUSMAG ประจําปการศึกษา 2552
ที่
ชื่อโครงการ
ผูรับทุน
จํานวนเงิน
1
2
3
4

สืบสานตํานานตํารับอาหารไทยชุมชนจอมทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตําบลพลายชุมพล
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะหตนทุนการทํานาของชาวนาในเขตเทศบาล
ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ชุมชนพลายชุมพลดั้งเดิม
รวมงบประมาณ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

อาจารย ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา

75,000 บาท

อาจารยเอื้อบุญ ที่พึ่ง

50,000 บาท

อาจารยรัชฎาภรณ พัฒนะ

55,000 บาท

อาจารยอรุณี กาสยานนท

85,000 บาท
245,000 บาท
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การเผยแพรผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดดําเนินการสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัยของนักวิจัยสู
สังคม โดยพิมพวารสารวิจัยเพื่อเผยแพรมาอยางตอเนื่อง และไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก
สถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ
บทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร ฉบับที่ 9 มกราคม – มิถุนายน 2552 มี 4
เรื่อง ที่ไดรับการเผยแพรตพี ิมพคือ
1. การศึกษาการทํางานเปนทีมและการสรางโมเดลการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการทํางานเปน
ทีม ของพนักงาน โดย นายธนวัฒน ภมรพรอนันต
2. การศึกษาความวาเหวและการใชโปรแกรมลดความวาเหวของเด็กในสถานสงเคราะหเด็ก
กําพราและยากจนวัดสระแกว จังหวัดอางทอง โดย นางสาววราภรณ แสงคํา
3. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีเ่ ลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2549-2550
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทรัตนพร บัณฑิต นาคสวัสดิ์
4. การพัฒนากระบวนการการเรียนรูพุทธประวัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
วัดอูตะเภา ตําบลมวงหวาน อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดย พระเสฏฐวุฒิ ลาด
สําหรับบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัย ปที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2552 มี 4 เรื่อง ดังนี้
1. ความเปนไปไดของการใชไฮโดรคอลลอยดเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสนกวยเตี๋ยว โดย
ผูชวยศาสตราจารยสุดารัตน พริกบุญจันทรและคณะ
2. การใชพื้นที่สาธารณะจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาตําบลบานกราง พันสา
แมระกา วังพิกุลและดินทอง โดยรองศาสตราจารยอุไรวรรณ วิจารณกุล
3. พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน : ศึกษากรณีนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล
และมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
โดยผูชวยศาสตราจารยสุขุมาลย ประสมศักดิ์
4. การศึกษาการใชสื่อและการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมอาตสาหกรรมทองเที่ยว
ในจังหวัดพิษณุโลก โดยรองศาสตราจารยสุวารีย วงศวัฒนา และคณะ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552
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เงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
ในปการศึกษา 2552 กองทุนสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ได
จัดสรรงบประมาณเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ กันทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมทั้งสิ้น 29 คน ซึ่งจะแบงแยกออกเปนตามตารางดังนี้
ตารางที่ 10 ผลงานวิจัยทีไ่ ดรับการเผยแพรแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
ลําดับ
ที่

จํานวน
ผลงาน

ผูไดรับเงินรางวัล
2

วิธีการ
นําเสนอ

จํานวน
เงิน

1

ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป

2

ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ

1

เสนอแบบ
โปสเตอร

1,000

3

ผศ.นฤมล เถื่อนกูล

1

500

4

ดร.เฉลิมพร ทองพูน

2

แบบ
โปสเตอร
แบบ
โปสเตอร

เสนอแบบ
โปสเตอร

แบบ
โปสเตอร

5

นางสาววราภรณ นอยโขง

1

6

นางสาวเจริญศรี ยิ้มพะ

2

แบบรายงาน
ระดับ
ประเทศ
แบบรายงาน
ระดับ
นานาชาติ
แบบรายงาน
ระดับ
ประเทศ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

1,000

500

1,500

ชื่อผลงานที่ไดรับเงินรางวัล
1. การศึกษาปจจัยสงเสริมปริมาณผลผลิต
แปงจาก เมล็ดปรง
2. การพัฒนาผลิตภัณฑมี่สั้วสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ
Poly (anthanilicacid) – modified ITO
electrode of IgG amperometric
immunosenson
เรื่อง “การใชสารสีจากแอคติโนมัยซีตใน
การยอมสีเสนใยไหมและเสนใยฝาย”
1. เรื่อง “การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ํามัน
พืชที่ใชแลวโดยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริ
ฟเคชันรวมกับการใชพลังงานอัลตราโซนิก”

2. เรื่อง “Micellar Liquid Chromatographic
Method for Simultaneous Determination of
Chlorpheniramine and Paracetamol in
Pharmaceutical Preparations”
500 ความชุกของเมตาเซอคาเรียในปลาซิว
หนวดยาว ปลาซา และปลาตะเพียนขาว
ในแมน้ํานาน จังหวัดพิษณุโลก
1,500 PRIPARATION OF ACTIVATED
CARBON FORM JATROPHA
SHELLS USING NaCl ACTIVATION
FOR LEAD ION ADSORPTION
500 Determination of Oxytetracycline
Residue in Milk and Meat Products
by High Performance Liquid
Chromatographic Technique
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ตารางที่ 10 (ตอ) ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
ลําดับ
ที่

ผูไดรับเงินรางวัล

จํานวน
ผลงาน

วิธีการ
นําเสนอ

7

ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา

1

แบบรายงาน
ระดับนานาชาติ

8

รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล

6

แบบรายงาน
ระดับ ประเทศ
แบบรายงาน
ระดับ ประเทศ

จํานวน
เงิน

1,500 Effects of Sodium Chloride and
Sodium Tripolyphosphate on
Rheological Properties of Ostrich
Meat Yor (Thai Sausage)
500 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง บอ
เกลือพันป
500 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑเกลือพันปเพื่อมูลคาเพิ่ม

แบบรายงาน
ระดับ
ประเทศ
แบบรายงาน
ระดับ
ประเทศ
แบบรายงาน
ระดับ
ประเทศ

500 บทเรียนทองถิ่นภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวบอเกลือพันป

แบบรายงาน
ระดับนานาชาติ
แบบรายงาน
ระดับนานาชาติ

1,500 Usage GMP for extent shelf-life of sun
dried banana
1,500 Electrochemical characterization of four
difference screen-printed electrodes and
its application for determination of
nitrate
1,500
เรื่อง “Diversity of saprobic fungi on
woody litter of Manglietia garrettii in
Phitsaunlok”
500
เรื่อง “ความหลากชนิดของมด
(Hymenoptera : Fomicidae) ในพื้นที่ปา
เบญจพรรณ ณ อุทยานแหงชาตินายูง –
น้ําโสม จ.อุดรธานี”

500 บทเรียนทองถิ่นดวยกระบวนการมีสวนรวม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การเฝาระวัง
น้ําทวมบางระกํา
500 บทเรียนทองถิ่นดวยกระบวนการมีสวนรวม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง เสนทาง
ศึกษาธรรมชาติตามรอยตาสงัด อินมะตูม

9

ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป

2

10

ดร.อัญชนา

2

11

นางสาวรําไพ โกฎสืบ

1

12

ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล

1

13

รศ.ฤดีวรรณ บุญยะรัตน

1

เสนอแบบ
รายงาน ระดับ
นานาชาติ

1,500

14

ผศ.นฤมล เถื่อนกูล

1

500

15

ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป

1

เสนอแบบ
รายงาน
ระดับชาติ
เสนอแบบ
รายงาน
ระดับชาติ

ปรีชาวรพันธ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

ชื่อผลงานที่ไดรับเงินรางวัล

เสนอแบบ
รายงาน
ระดับนานาชาติ
เสนอแบบ
รายงาน
ระดับชาติ

500

เรื่อง “The Development of Field Test
Kits for The Determination of Iron (II),
Iron (III), Lead (II), and Chloride in
Water Samples”
เรื่อง “สียอมผาเสนใยไหมจากแบคทีเรีย”

เรื่อง “ผลของอุณหภูมิตอปริมาณผลผลิต
และคุณภาพของไซรัปกลวย”
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ตารางที่ 11 ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ลําดับ
ที่

ผูไดรับเงินรางวัล

จํานวน
ผลงาน

วิธีการ
นําเสนอ

จํานวน
เงิน

เสนอแบบ
บรรยาย
เสนอแบบ
บรรยาย
เสนอแบบ
บรรยาย

2,500

1

ดร.ลําเนา เอี่ยมสอาด

1

2

นางสาวรําไพ โกฎสืบ

1

3

รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล

1

4

ดร.ปยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา

2

5

รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล

6

ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป

7

ดร.อัญชนา

แบบบรรยาย
ระดับ ประเทศ
แบบบรรยาย
ระดับ ประเทศ
แบบบรรยาย
ระดับ
นานาชาติ

แบบบรรยาย
ระดับ
ประเทศ
แบบบรรยาย
ระดับ
ประเทศ

ปรีชาวรพันธ

800
2500

800
800
2500

800

ชื่อผลงานที่ไดรับเงินรางวัล
Contestation of Local to National Culture
in Thai Popular Music
เรื่อง “Study of Fungi on Wood in Phu Hin
Rong Kla National Park”
เรื่อง “The Relationship between Fluorescent
Illumination of Ground Peanut Used as
Food Condiment and Fungus Contamination”
ผลของสภาวะการบรรจุที่มีตอคุณภาพขาวกลองงอก
ระหวางการเก็บรักษา
ไฮโดรคอลลอยดที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุง
คุณภาพโรตีกึ่งสําเร็จรูป
The Effect of Trifluralin, Potassium (KNO3)
and the Combination of Trifluralin and
KNO3 on Chromosome Aberrations
(No.564) during S, G1 and G2 – phase of
Cell Cycle.
การพัฒนาผลิตภัณฑเสนกวยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ

800 ตัวเรงอนุภาคนาโนของนิเกิลที่ดัดแปรขั้วไฟฟา
แกลสซีคารบอนสําหรับตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดดวยเทคนิคแอมเปอรโรเมทตริก

ตารางที่ 12 ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรประเภทบทความ (Article)
ลําดับ
ที่

ผูไดรับเงินรางวัล

จํานวน
ผลงาน

วิธีการ
นําเสนอ

จํานวน
เงิน

1

ผศ.ดร.ทรัตนพร บัณฑิตย
นาคสวัสดิ์

1

ตีพิมพลงใน
วารสาร
ระดับชาติ

1,000

2

นางยิ่งลักษณ มูลสาร

1

1,000

3

ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ

1

ตีพิมพลงใน
วารสาร
ระดับชาติ
ตีพิมพลงใน
วารสารระดับ
นานาชาติ

4

ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว

1

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

ตีพิมพลงใน
วารสารระดับ
นานาชาติ

2,500

2,500

ชื่อผลงานที่ไดรับเงินรางวัล
เรื่อง “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่เลือกเรียน
ภาษาฝรั่งเศสของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา
2549 – 2550 ”
เรื่อง “การใชเศษกวยเตี๋ยวทดแทนปลายขาวในสูตร
อาหารสุกรรุน ”
เรื่อง “Electrochemical oxidation of 2 –
mercapto ethanesulfonic acid by Cu
nanoparticles – modified boron – doped
diamond electrode”
เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑขาวกลองงอกสําหรับ
โรงสีขาว ขนาดเล็ก”

29

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การทําวิจัยในชั้นเรียนในวิจัย” เพื่อใหคณาจารย และนักศึกษามีความรูในเรือ่ งการทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสามารถ
ทํางานวิจัยในชั้นเรียนได จึงไดเริ่มมีการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนานักวิจัย ครั้งนี้ มี
ระยะเวลา 1 วัน คือ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 มีผูเขารวมประชุมจํานวน ทั้งสิ้น 53 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ไดจัดโครงการประชุมฝกอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื่อง “การวิจยั ในชั้นเรียนและคลินิกวิจัย” ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2553 ณ หอง
ประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความรูดานเทคนิคการสอน และเครื่องมือที่ใช
สําหรับการวิจยั ในชั้นเรียน
และเพื่อสงเสริมใหคณาจารยทําการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการซึ่งจะนําสูการแกไขปญหาในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยไดรับคําปรึกษา
เฉพาะสาขาจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผูเขารวมประชุมจากคณาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงครามใหความสนใจเขารวมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 41 คน

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ชุมชนพบนักวิจัย” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ณ หองประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบลู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นรวมกับชุมชน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี
ผูเขารวมประชุมทั้งจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และหนวยงานภายนอก
ไดแก เทศบาลตําบลพลายชุมพล, องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร และองคการบริหารสวนตําบล
จอมทอง รวมทั้งสิ้น 52 คน

โครงการผูประสานงานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยพบนักวิจัย วันที่ 16 กุมภาพันธ
2553 ณ หองประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) มี
ผูเขารวมประชุมจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหความสนใจเขารวมประชุม
จํานวนทั้งสิ้น 92 คน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในทุกดานรอยละ 77.8

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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