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บริการวิชาการแกสังคม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานกลางสําหรับการจัดสรรงบประมาณดานการบริการ 
ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแผนบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ 2553 มีหนวยงานที่ดําเนนิการ
ดานบริการวชิาการทั้งสิ้น 27 โครงการ  ดังรายละเอียด 
ตารางที่ 13  โครงการบริการ ประจําปงบประมาณ 2553 
ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

1 โครงการพัฒนาครูเพื่อสรางรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบคละชั้นใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

200,000   คณะครุศาสตร 

2 โครงการเผยแพรความรูภาษาอังกฤษสูชุมชน 55,000   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3 โครงการอบรมบุคลากรดานบริการสารสนเทศเพื่อจัดการแหลงเรียนรู 20,000   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4 โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสแกกลุมธุรกิจ  บริการทองเที่ยวในจังหวัด
พิษณุโลก  ครั้งที่  5 

10,000   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5 โครงการอบรมความรูทางกฎหมายระดับปฏิบัติการใหแกบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

20,000   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6 โครงการกาวแรกสูภาษาจีน  ครั้งที่  3 20,000   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7 โครงการศิลปะเพื่อชุมชน  :  สีน้ําสําหรับผูสูงวัย 15,000   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมแกชุมชน 15,000   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9 โครงการภาษาจีนสัญจรพี่สอนนอง  ครัง้ที่  2 10,000   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมการทําเพลงเบื้องตน  
(cubass) 

20,000   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11 โครงการอบรมทําอาหารญี่ปุน 15,000   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

12 โครงการ  2  ทศวรรษ  สืบสานตํานานนเิทศศาสตรสูชุมชน 90,000   คณะวิทยาการจัดการ 

13 โครงการกลยุทธการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 30,000   คณะวิทยาการจัดการ 

14 โครงการฝกอบรมใหความรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน 40,000   คณะวิทยาการจัดการ 

15 โครงการเทคนิคการผลิตและการใชสื่อประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ 40,000   คณะวิทยาการจัดการ 

16 โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวเพื่อควบคุมการแพรระบาดโรคพิษ
สุนัขบา 

50,000   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

17 โครงการเฝาระวังเตือนภัยโรคไขหวัดนกในพื้นที่ทะเลแกว 50,000   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

18 โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่การบริหารจัดการดินและน้ําที่เนนการพึ่งตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

100,000   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

19 โครงการอบรมการผลิตเครื่องปนดินเผาวัดตาปะขาวหาย 23,000   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

20 โครงการฝกอบรมซิลสกรีน 23,000   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

21 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบระบบไฟฟากําลัง 20,000   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

22 โครงการสัมมนาการจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 10,000   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

23 โครงการออกแบบพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว 27,000   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

24 โครงการฝกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต 33,000   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

25 โครงการฝกอบรมการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 10,000   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

26 โครงการฝกอบรมเทคนิคการยอมสีและทําลวดลายลงบนผา 23,000   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

27 โครงการฝกอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑมุงเนนเอกลักษณความเปนไทย
เพื่องานโอทอป 

31,000   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน โดยความรวมมือกับกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ  เม่ือวันที่ 26-30 เมษายน 2553  มีครูโรงเรียนตํารวจตระเวนในเขตจังหวัด
พิษณุโลกและเพชรบูรณ  8 โรงเรียน จํานวน 50 คนเขารับการอบรม 
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งานนเรศวรและงานกาชาด ป 2553 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดจัดนิทรรศการงานแผนดิน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจําป 2553  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่ เขารวมงานและชมนิทรรศการในสวนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในงานแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก 
ประจําป 2553 และขอมูลที่ไดรับไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป  ซ่ึงในการจัดนิทรรศการงานแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก 
ประจําป 2553 โดยมีผูใหความสนใจเขาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการมากมาย  
 สําหรับในประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการฯ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ในครั้งน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจและความคิดเห็น
เกี่ยวกับนิทรรศการฯ ของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ เชน การตกแตงบูธมีความนาสนใจ, สถานที่ตั้ง
ของบูธมีความเหมาะสม, การประชาสัมพันธของพิธีกรภายในบูธฯลฯ อยูในระดับมากทุกดาน คิดเปน
รอยละ 81.1  (X = 4.06, S.D. = 0.80) 
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รายการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน 

ในป  พ.ศ.  2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพ่ือเผยแพรสูวิทยุ
ชุมชน  จํานวน  10  เรื่อง  ดังน้ี คือจิตวิทยากับการดํารงชีวิต   กฎหมายบานเมือง  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกับชีวิต  สุขภาพชีวิตและชุมชน  งานวิจัยกับชีวิต  อาชีพกับการสรางรายได  อนุรักษ
สิ่งแวดลอม   ชีวิตในสังคม  คุณธรรมในการดํารงชีวิต  และความสุขแหงชีวิต 

 การจัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน มีทั้งการจัดการายการเพื่อการประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงาน การเปดโอกาสในการรับฟงความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันและ
มหาวิทยาลัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม  ดังรายละเอียดในตาราง 
 
ตารางที่ 14   การจัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ชื่อโครงการ วันท่ีจัดรายการ พิธีกรดําเนินรายการ 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศน 3 มกราคม 2552 อ.วาลิกา 
ราคาขาวป 2552  10 มกราคม 2552 อ.เกียรติชัย 
ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง /เกษตรอินทรีย 17 มกราคม 2552 อ.คงศักดิ์ 
ประชาสัมพันธคณะเทคโนอุตสาหกรรม 24 มกราคม 2552 อ.เกียรติชัย 
ปชส.รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 14 กุมภาพันธ 2552 คุณวิภาดา 
 เรื่อง 10 วิธีประหยัดพลังงาน 7 มีนาคม 2552 คุณณัฐชานนท 
เรื่องคําทับศัพยภาษาอังกฤษ 14 มีนาคม 2552 คุณชลธิชา 
เรื่องวิกฤติเศรษฐกิจ 21 มีนาคม 2552 อ.คงศักดิ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม 4 มีนาคม 2552 คุณวิยดา 
เรื่อง แนะนําโรงเรียนสาธิตแหงใหม 18 เมษายน 2552 อ.ออย 
เรื่อง ขาวภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบ 2 พฤษภาคม 2552 อ.คงศักดิ์ 
เรื่อง โครงการฝกอบรมศูนยวิทยาศาสตร 16 พฤษภาคม 2552 คุณณัฐชานนท 
เรื่อง สาระความรูเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน 6 มิถุนายน  2552 ผศ.วาลิกา โพธ์ิหิรัญ 
เรื่องการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 13 มิถุนายน  2552 อ.นิคม 
เรื่อง ดิจิตอลอารท 4 กรกฎาคม 2552 อ.เกียรติชัย 
เรื่อง แนวทางปองกันไขหวัด 2009 11 กรกฎาคม 2552 คุณวิยดา 
เรื่อง นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 1 สิงหาคม 2552 คุณเพชรรัตน 
เรื่อง ประวัติความเปนมาเมืองพิษณุโลก 8 สิงหาคม 2552 อ.ครองศักดิ์ 
โครงการเกษตรอายุ 29 สิงหาคม 2552 ดร.คงศักดิ์  ศรีแกว 
การพัฒนาโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 5 กันยายน 2552 ผศ.ชญานิษฐ  ศศิวิมล 
การจัดการความรู 12 กันยายน 2552 อ.เกียรติชัย 
การดําเนินชีวิตหลังปลดเกษียณอายุราชการ 1 9 กันยายน 2552 ผศ.ปทมา  เอ่ียมสะอาด 
ประชาสัมพันธหลักสูตร/การลดภาวะโลกรอน 26 กันยายน 2552 คุณณัชานนท ดอนเขียวไพร 
เรื่องฐานขอมูลออนไลน 3 ตุลาคม 2552 คุณพรวรีย 
เรื่อง สุขภาพชีวิตกับการออกกําลังกาย 10 ตุลาคม 2552 ผศ.ศิริพร  ไชยเมือง 
เรื่อง โทรศัพทผานเครือขายอินเตอรเน็ต 17 ตุลาคม 2552 คุณเพชรรัตน 
เรื่อง มนุษยสัมพันธในการทํางาน 24 ตุลาคม 2552 อ.ปทมา 
เรื่อง วิธีดูแลสุขภาพชวงหนาหนาว 7 พฤศจิกายน  2552 อ.ชญานิษฐ 
เรื่อง เศรษฐกิจกันสถานการณขาวโลก 19 ธันวาคม 2552 คุณภคพร 
เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 26 ธันวาคม 2552 อ.ทิพยสุดา 

 




