34

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

35

การสนับสนุนทุนวิจัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดทําวิจัยใหหลากหลายสาขาวิชา โดยมีแหลงทุนจากทั้งงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยแหลง
ทุนจากภายนอกการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย การสนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร
ผลงานวิจัยในหลากหลายวิธี
โครงการวิจัยที่เสนอผานมหาวิทยาลัยและผานการประเมินโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ และ
ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ
2552 มีจํานวน 17 โครงการ เปนเงินบาท 5,920,500 บาท ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ 2552
ที่
1

โครงการวิจัย
ชุดโครงการวิจยั การประยุกตใชแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ พัฒนาทองถิน่
1. ภูมิสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง :
กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก
2. การศึกษาเปรียบเทียบการทํากสิกรรม
ธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การทํากสิกรรมแบบเคมี : กรณีศึกษาตําบล
หนองโสน อําเภอ สามงาม จังหวัดพิจิตร
3. การศึกษาการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรือน : กรณีศึกษาหมูบาน
หนองโสน อําเภอ สามงาม จังหวัดพิจิตร
4. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจเปรียบเทียบระหวางการปลูกขาว
แบบเกษตรธรรมชาติและเกษตรสารเคมี
ตําบลหนองโสน อําเภอ สามงาม จังหวัด
พิจิตร
5. การพัฒนาชุดฝกอบรมเพือ่ พัฒนาความ
ตระหนักในการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

ผูวิจัย
นางสาวอรุณี
กาสยานนท
ดร.สาคร

สรอยสังวาลย

นางสาวอรุณี

กาสยานนท

นางสาวรุงนภา

เพงรุงเรืองวงษ

นางสาวอรกช

เก็จพิรุฬห

ดร.ถาวร

พงษพานิช

งบประมาณ
2,500,000

36
ที่
2

โครงการวิจัย
ชุดการทดลองการประยุกตใชงาน
ไมโครโปรเซสเซอร PIC16F877

3

ผูวิจัย
นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล

งบประมาณ
100,000

การพัฒนาเครือ่ งตมเกลือพลังแสงอาทิตยเพื่อ
เปนพลังงานทดแทนไมฟน ในการตมเกลือของ
บานบอโพธิ์ อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก
4 การสงเสริมการเจริญของขาวโดยแบคทีเรียตึง
ไนโตรเจนเอนโดไฟท
5 การคัดแยก การจําแนก และการผลิตหัว
เชื้อจุลินทรียเพื่อใชในการยอมสีคราม
6 การขยายพันธุผักหวานปาดวยเทคนิค
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษพันธุพืช
7 การแพรกระจายของเชื้อไขหวัดนกในกลุม
อพยพ นกประจําถิ่นและสัตวปกในพื้นที่
บริเวณทะเลแกวและตําบลพลายชุมพล
จังหวัดพิษณุโลก
8 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอยาง
มีสวนรวมของประชาชนในตําบลบึงพระ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
9 การศึกษาเนื้อดินปนบานแสงดาวและเคลือบ
เพื่อผลิตเครื่องปนดินเผาวัดตาปะขาวหาย
10 ผลของสารชีวภาพจากแอคติโนมัยซีสที่ผลิต
สารสีตอการเติบโตของ Escherichai coli,
Proteus vulgaris Bacillus subtilis,
Staphylococcus aureus, Micrococcus
luteus และ Candida ablicans

รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล

300,000

ดร.ชนิกานต

คุมนก

140,000

ผศ.สราวุฒิ

สิทธิกูล

280,000

ผศ.อรพิน

เสละคร

180,000

ดร.อรรถพล

นาขวา

270,000

ผศ.บุษบา

หินเธาว

170,000

นายสนิท

ปนสกุล

110,000

ผศ.นฤมล

เถื่อนกูล

150,000

11 การสํารวจชนิดของพยาธิในปลากลุมตะเพียน
ในเขื่อนแควนอยจังหวัดพิษณุโลก
12 การพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นใน
จังหวัดพิษณุโลก
13 การใชเศษกวยเตี๋ยวหมักยีสตทดแทนปลาย
ขาวในอาหารสุกรหลังหยานม

นางสาววรา
ภรณ
ผศ.อุไรวรรณ

นอยโขง

100,000

รักผกาวงศ

250,000

นางยิ่งลักษณ

มูลสาร

500,000

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ที่
โครงการวิจัย
14 ผลของยูเรียทีม่ ีตอคุณภาพของใบตองกลวย
หมัก
15 การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
ตลาดของชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :
กรณีศึกษาชุมชนหนองแมนา อําเภอเขาคอ
จังหวัดเพชรบูรณ (ระยะที่ 2)
16 การพัฒนาสมรรถภาพดานการจัดการองค
ความรูสําหรับครู : ทฤษฎีการฝกอบรมโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน (ระยะที่ 2)
17 การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขางสาร
ความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตามแนว
พระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

ผูวิจัย
ผศ.ประภาศิริ
ใจผอง

งบประมาณ
100,000

ผศ.พัชรา

วงศแสงเทียน

200,000

ดร.ชนมชกรณ

วรอินทร

370,500

รศ.สุวารีย

วงศวัฒนา

200,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5,920,500
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยมหาวิทยา
ลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหกองทุนเพื่อดําเนินการสนับสนุน
สงเสริมศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย ทั้งการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย
และการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยดานอื่น ๆ รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนโดย
ใหงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยแกนักศึกษาดวย ดังผลการดําเนินการในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ 2552
ที่
1

2

3
4
5

6

7

8

9

โครงการ
การศึกษาภูมิปญญาอาหารพื้นบานกับวิถีชีวิต
ชาวบาน : กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะหทํานองเพลงจากวงดนตรีมังคละ
เปนทํานองหลัก
การสรางขั้วไฟฟาพิมพสกรีนเพื่อนําไปใชเปน
หัววัดทางเคมีไฟฟา
การศึกษาจรรยาบรรณในการทํางานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป
การศึกษา 2552
ความหลากชนิดของมด (Hymenoptera :
Formicidae) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
การกําจัดไอออนของโลหะแคดเมียมใน
สารละลายดวยวิธีการดูดซับบนถานกัมมันตที่
เตรียมจากเปลือกเมล็ดสบูดํา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
การพัฒนาระบบบัญชีของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ชื่อผูวิจัย
รศ.ทิพยสุดา นัยทรัพย

จํานวนเงิน
20,000 บาท

น.ส.ณัฏฐินี ดีแท

30,000

บาท

รศ.สธน โรจนตระกูล

50,000

บาท

ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ

50,000

บาท

นางบุษยมาศ แสงเงิน

20,000

บาท

ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล

45,000

บาท

นางสาวเจริญศรี ยิ้มพะ

32,000

บาท

นายบัญชา ศรีสมบัติ

50,000

บาท

ผศ.พัชรินทรา ชัยสมตระกูล
และคณะ

40,000 บาท

39
ตารางที่ 8 (ตอ) รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ ดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนและสงเสริม
การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ 2552
ที่
10

11
12

13

14

โครงการ
การใชกรณีศึกษาในการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ เพื่อเพิ่มทักษะของนักศึกษาดาน
การประยุกตใชขอมูลทางการบัญชีใหเปน
ประโยชนตอการบริการจัดการและการ
ปฏิบัติงาน
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอวิถีชีวิต
ชุมชนพลายชุมพลดั้งเดิม
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะหตนทุนการทํานาของชาวนาในเขต
เทศบาลตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
สืบสานตํานานตํารับอาหารไทยชุมชนจอมทอง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รวมงบประมาณ

ชื่อผูวิจัย
ดร.อุษณีย เส็งพานิช
นายวัชรินทร ปสงค
นายวรเดช ราชสีมา

จํานวนเงิน
20,000 บาท

น.ส.อรุณี กาสยานนท

50,000 บาท

นายเอื้อบุญ ที่พึ่ง

20,000 บาท

นางรัชฎาภรณ พัฒนะ

20,000 บาท

ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา

20,000 บาท
497,000 บาท

โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกอีก ไดแก โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.(Window II) จํานวน 1 โครงการเปนเงิน 57,000.00
บาท และยังมีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.(โครงการ
IRPUS) จํานวน 13 โครงการเปนเงิน 1,144,000.00 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ไดรับทุนจาก
สกว.โดยตรงอีก 1 โครงการ เปนเงิน 777,284.00 บาท ดังรายละเอียดที่จะแสดงในตารางที่ 9 10 11
12 และ 13 ดังนี้

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 9 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกอ. ประจําปงบประมาณ 2552
ที่
ชื่อโครงการ
ผูรับทุน
จํานวนเงิน
1
2

การสรางความพรอมและยกระดับการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
รวม

ผศ.ดร.พิทักษ อยูมี

1,000,000 บาท

ดร.นิคม นาคอาย

240,000 บาท
1,240,000 บาท

ตารางที่ 10 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกว. ประจําปงบประมาณ 2552
ที่
ชื่อโครงการ
ผูรับทุน
จํานวนเงิน
1

2

3

4
5
6

การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
ผศ.ดร.ชุลีรัตน จันทรเชื้อ
ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน
ตอนลาง ระยะที่ 1
ผศ.วาลิกา โพธิ์หิรัญ
นางสาวกมลรัตน บุญอาจ
การประมวลองคความรู สถานภาพ และสถานการณ ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน
การทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลาง
ผศ.ดร.ชุลีรัตน จันทรเชื้อ
ผศ.วาลิกา โพธิ์หิรัญ
อ.กุลแกว คลายแกว
นางสาวจันทิมา จําปาเปน
การพัฒนาคอเลสเตอรอลไปโอเซนเซอรรวมกับวัสดุ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ
ระดับนาโนบนขั้วไฟฟาคารบอนโดยใชการตรวจวัด
ทางเคมีไฟฟา
ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในพืช
ดร.รําไพ โกฏสืบ
สมุนไพรบางชนิด
การผลิตพอลิไฮดรอกซิลแอลคาโนแอต (PHA) จาก
ดร.สุขสมาน สังโยคะ
น้ําทิ้งโรงงานแปงสําปะหลัง
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นภาคเหนือ
ดร.นิคม นาคอาย
รวม

หมายเหตุ โครงการวิจัย 2 ป

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

773,284 บาท

200,000 บาท

240,000 บาท*

240,000 บาท*
240,000 บาท*
544,000 บาท
2,237,284
บาท
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ตารางที่ 11 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกว. (โครงการ (Window II) ประจําปงบประมาณ 2552
ที่
1
2

ชื่อโครงการ
โครงงานทุนสําหรับนักศึกษาปริญญาโท (Window II)
สํานักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.1การพัฒนาหลักสูตรการทําเครื่องปนดินเผา
พื้นบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย
รวม

ผูรับทุน
ผศ.ดร.ชัยวัฒน สุทธิรัตน

จํานวนเงิน
57,000 บาท

ผศ.ดร.ชัยวัฒน สุทธิรัตน* และ
นายจําเริญ เชื้อประดิษฐ
57,000 บาท

ตารางที่ 12 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วช. ประจําปงบประมาณ 2552
ที่
ชื่อโครงการ
ผูรับทุน
จํานวนเงิน
1
2

3

4

โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อความอยูดีมีสุขของ
ประชาชนโดยองคกรทองถิ่น เขตจังหวัดพิษณุโลก
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญใน
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว และการศึกษาสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
การวิจัยแบบมีสวนรวมหรือพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ตอชุมชนกลุมแมบานผูผลิตอาหารแปรรูปจากขาวของ
จังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาญี่ปุน เพื่อการ
ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

รวม
หมายเหตุ โครงการวิจัย 3 ป

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

ผศ.ดร.สุขแกว คําสอน

693,300 บาท*

ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี

900,000 บาท

ผศ.บุษบา หินเธาว
อ.จงกล เพชรสุข
อ.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
อ.วุฒิชัย สหัสเตโช
ผศ.วาลิกา โพธิ์หิรัญ
ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน
อ.สุจิตรา เลิศสม
Yakako Tsutsumi

200,000 บาท

50,000 บาท
วช.

1,843,300
บาท
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ตารางที่ 13 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกว.(IRPUS) ประจําปงบประมาณ 2552
ที่
ชื่อโครงการ
1 โครงการ ”เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม IRPUS”
1.1 ผลของวิธีการเตรียมกระเจี๊ยบแดงตอการผลิต
ซอสกระเจี๊ยบแดง
1.2 ผลของอุณภูมิการอบแหงตอคุณภาพชากระเจี๊ยบ
1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวกลองงอกเสริมไลโคปน
จากฟกขาว
1.4 สภาวะการบรรจุที่เหมาะสมและอายุการเก็บขาว
กลองงอก
1.5 การยืดอายุการเก็บรักษานมพาสเจอรไรสบรรจุ
ถุงที่ผลิตจากโรงงานขนาดเล็ก
1.6 การลดปริมาณโซเดียมเบนโซเอตในกวยเตี๋ยว
โดยเทคโนโลยีเฮอรเดิล
1.7 ผลของสารทดแทนไขมันชนิดคารโบไฮเดรตตอ
คุณภาพไอศกรีมกระเจี๊ยบไขมันต่ํา
1.8 การผลิตโจกขาวกลองงอกกึ่งสําเร็จรูป
1.9 การปรับปรุงคุณภาพโรตีกึ่งสําเร็จรูป
2.0 ปจจัยที่มีผลตอการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียใน
กระบวนการผลิตกวยเตี๋ยว
2 2.1 โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - IRPUS)
2.2 การพัฒนาตํารับครีมสมุนไพรไลยุงจากมะกรูด
และตะไครหอม
3 3.1 โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - IRPUS)
3.2 การพัฒนารูปแบบและการตกแตงผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาบานทาโพธิ์
3.3 การพัฒนาสวนผสมของเนื้อดินปนที่ใชผลิตอิฐดิน
เผาโดยใชขี้เถาแกลบเปนสวนผสมเพื่อเพิ่มผลผลิต
รวม

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

ผูรับทุน
ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป

จํานวนเงิน
850,000 บาท

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
1,144,000 บาท
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การเผยแพรผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดดําเนินการสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัยของนักวิจัยสู
สังคม โดยพิมพวารสารวิจัยเพื่อเผยแพรมาอยางตอเนื่อง และไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก
สถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ บทความในวารสารวิจัย ปที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฏาคม –
ธันวาคม 2551 มี 4 เรื่อง ดังนี้
1. การผลิตขาวแผนอบกรอบปรุงรสเสริมสมุนไพร โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย วงษ
ประทีป
2. อุปกรณประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟา โดยนายประสิทธิ์ แกวฟุงรังษี และคณะ
3. การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสําหรับวิเคราะห เหล็ก (II) เหล็ก(III) ตะกั่ว(II) และคลอ
ไรดในน้ํา โดย รองศาสตราจารยฤดีวรรณ บุญยะรัตน
4. นกในนาขาวจังหวัดพิษณุโลก โดย นายสมบูรณ คําเตจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดดําเนินงานวารสารวิจัยมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 5 และใน
ปจจุบันไดรับการพิจารณาใหเขาสูฐานขอมูล ศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (TCI: thai Journal Citation
Index Centre) ที่จะชวยใหผลงานวิจัยตางๆ ไดทราบถึงขอมูลการอางอิงและดัชนีผลกระทบการอางอิง
วารสารวิชาการภายในประเทศ จึงเปนการกระตุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัย ทําให
นักวิจัยและนักวิชาการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและทิศทางการเผยแพรผลงานวิจยั อยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การเสนอบทความในวารสารวิจัยใน ปที่ 5 นี้ทางมหาวิทยาลัยไดมีบทความ
เผยแพรทั้งหมด 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 9 มกราคม – มิถุนายน 2552 และฉบับที่ 10 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2552 ซึ่งจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้
บทความที่ไดรับการตีพมิ พเผยแพรในวารสาร ฉบับที่ 9 มกราคม – มิถุนายน 2552 มี
4 เรื่องที่ไดรบั การเผยแพรตีพิมพมีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาการทํางานเปนทีมและการสรางโมเดลการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการทํางานเปนทีม
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

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552
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และบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัย ปที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2552 มี 4 เรื่อง ดังนี้
1. ความเปนไปไดของการใชไฮโดรคอลลอยดเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสนกวยเตี๋ยว โดยผูชวย
ศาสตราจารยสุดารัตน พริกบุญจันทรและคณะ
2. การใชพื้นที่สาธารณะจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาตําบลบานกราง พันสา
แมระกา วังพิกุลและดินทอง โดยรองศาสตราจารยอุไรวรรณ วิจารณกุล
3. พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน : ศึกษากรณีนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล
และมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
โดยผูชวยศาสตราจารยสุขุมาลย ประสมศักดิ์
4. การศึกษาการใชสื่อและการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมอาตสาหกรรมทองเที่ยวใน
จังหวัดพิษณุโลก โดยรองศาสตราจารยสุวารีย วงศวัฒนา และคณะ

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552
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เงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
ในปงบประมาณ 2552 กองทุนสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ไดจัดสรรงบประมาณเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจยั ในรูปแบบตาง ๆ กันทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมทั้งสิ้น 29 คน ซึ่งจะแบงแยกออกเปนตามตารางดังนี้
ตารางที่ 14 ผลงานวิจัยทีไ่ ดรับการเผยแพรแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
ลําดับ
ที่

ผูไดรับเงินรางวัล

จํานวน
ผลงาน

2

วิธีการ
นําเสนอ

จํานวน
เงิน

เสนอแบบ
โปสเตอร

1,000

1

ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป

2

ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ

1

เสนอแบบ
โปสเตอร

3

ผศ.นฤมล เถื่อนกูล

1

แบบ
โปสเตอร

4

ดร.เฉลิมพร ทองพูน

2

แบบ
โปสเตอร

แบบ
โปสเตอร

5

นางสาววราภรณ นอยโขง

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

1

แบบ
รายงาน
ระดับ
ประเทศ

ชื่อผลงานที่ไดรับเงินรางวัล

1. การศึกษาปจจัยสงเสริม
ปริมาณผลผลิตแปงจาก เมล็ด
ปรง
2. การพัฒนาผลิตภัณฑมี่สั้ว
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
1,000 Poly (anthanilicacid) –
modified ITO electrode of
IgG amperometric
immunosenson
500
เรื่อง “การใชสารสีจากแอคติโน
มัยซีตในการยอมสีเสนใยไหมและ
เสนใยฝาย”
500
1. เรื่อง “การเตรียมไบโอดีเซล
จากน้ํามันพืชที่ใชแลวโดย
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
รวมกับการใชพลังงานอัลตราโซ
นิก”
1,500 2. เรื่อง “Micellar Liquid
Chromatographic Method for
Simultaneous Determination of
Chlorpheniramine and
Paracetamol in Pharmaceutical
Preparations”
500 ความชุกของเมตาเซอคาเรียใน
ปลาซิวหนวดยาว ปลาซา และ
ปลาตะเพียนขาว ในแมน้ํานาน
จังหวัดพิษณุโลก

46
ลําดับ
ที่

6

ผูไดรับเงินรางวัล

นางสาวเจริญศรี ยิ้มพะ

จํานวน
ผลงาน

วิธีการ
นําเสนอ

2

แบบ
รายงาน
ระดับ
นานาชาติ

1,500 PRIPARATION OF
ACTIVATED CARBON FORM
JATROPHA SHELLS USING
NaCl ACTIVATION FOR
LEAD ION ADSORPTION

แบบ
รายงาน
ระดับ
ประเทศ

500 Determination of
Oxytetracycline Residue in
Milk and Meat Products by
High Performance Liquid
Chromatographic Technique
1,500 Effects of Sodium Chloride
and Sodium Tripolyphosphate
on Rheological Properties of
Ostrich Meat Yor (Thai
Sausage)
500 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น
เรื่อง บอเกลือพันป

7

ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา

1

แบบ
รายงาน
ระดับ
นานาชาติ

8

รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล

6

แบบ
รายงาน
ระดับ
ประเทศ
แบบ
รายงาน
ระดับ
ประเทศ
แบบ
รายงาน
ระดับ
ประเทศ
แบบ
รายงาน
ระดับ
ประเทศ
แบบ
รายงาน
ระดับ
ประเทศ

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

จํานวน
เงิน

ชื่อผลงานที่ไดรับเงินรางวัล

500 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑเกลือ
พันปเพื่อมูลคาเพิ่ม
500 บทเรียนทองถิ่นภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวบอเกลือพันป

500 บทเรียนทองถิ่นดวยกระบวนการ
มีสวนรวมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่อง การเฝาระวังน้ําทวมบาง
ระกํา
500 บทเรียนทองถิ่นดวยกระบวนการ
มีสวนรวมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่อง เสนทางศึกษาธรรมชาติ
ตามรอยตาสงัด อินมะตูม

47
ลําดับ
ที่

ผูไดรับเงินรางวัล

จํานวน
ผลงาน

วิธีการ
นําเสนอ

แบบ
รายงาน
ระดับ
นานาชาติ
แบบ
รายงาน
ระดับ
นานาชาติ

จํานวน
เงิน

1,500 Usage GMP for extent shelflife of sun dried banana

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

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรีชาวรพันธ

2552

เสนอแบบ
รายงาน
ระดับ
นานาชาติ
เสนอแบบ
รายงาน
ระดับชาติ

ชื่อผลงานที่ไดรับเงินรางวัล

1,500 Electrochemical characterization
of four difference screenprinted 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) ใน
พื้นที่ปาเบญจพรรณ ณ อุทยาน
แหงชาตินายูง – น้ําโสม จ.
อุดรธานี”

500

เรื่อง “The Development of
Field Test Kits for The
Determination of Iron (II), Iron
(III), Lead (II), and Chloride in
Water Samples”
เรื่อง “สียอมผาเสนใยไหมจาก
แบคทีเรีย”
เรื่อง “ผลของอุณหภูมิตอปริมาณ
ผลผลิตและคุณภาพของไซรัป
กลวย”

48
ตารางที่ 15 ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ลําดับ
ที่

ผูไดรับเงินรางวัล

จํานวน
ผลงาน

วิธีการ
นําเสนอ

จํานวน
เงิน

2,500

1

ดร.ลําเนา เอี่ยมสอาด

1

เสนอแบบ
บรรยาย

2

นางสาวรําไพ โกฎสืบ

1

เสนอแบบ
บรรยาย

3

รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล

1

เสนอแบบ
บรรยาย

4

ดร.ปยวรรณ ศุภวิทิต
พัฒนา

2

แบบ
บรรยาย
ระดับ
ประเทศ
แบบ
บรรยาย
ระดับ
ประเทศ
แบบ
บรรยาย
ระดับ
นานาชาติ

5

รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล

6

ผศ.ดร.น้ําทิพย วงษประทีป

7

ดร.อัญชนา

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรีชาวรพันธ

2552

แบบ
บรรยาย
ระดับ
ประเทศ
แบบ
บรรยาย
ระดับ
ประเทศ

ชื่อผลงานที่ไดรับเงินรางวัล

Contestation of Local to
National Culture in Thai
Popular Music
800 เรื่อง “Study of Fungi on Wood
in Phu Hin Rong Kla National
Park”
2500 เรื่อง “The Relationship between
Fluorescent Illumination of
Ground Peanut Used as Food
Condiment and Fungus
Contamination”
800 ผลของสภาวะการบรรจุที่มีตอคุณภาพ
ขาวกลองงอกระหวางการเก็บรักษา

800 ไฮโดรคอลลอยดที่เหมาะสมสําหรับ
การปรับปรุงคุณภาพโรตีกึ่งสําเร็จรูป

2500 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.
800 การพัฒนาผลิตภัณฑเสนกวยจั๊บ
เสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

800 ตัวเรงอนุภาคนาโนของนิเกิลที่ดัด
แปรขั้วไฟฟาแกลสซีคารบอนสําหรับ
ตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ดวยเทคนิคแอมเปอรโรเมทตริก

49
ลําดับ
ที่

ผูไดรับเงินรางวัล

วิธีการ
นําเสนอ

จํานวน
เงิน

1

เสนอแบบ
บรรยาย
ระดับชาติ

800

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบและการ
ตกแตงผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
บานทาโพธิ์”

เรื่อง “แมลงผสมเกสรในอันดับ
Hymenoptera ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัด
พิษณุโลก - เพชรบูรณ”
เรื่อง “Transtation Error
Analysis and the Correlation of
Translating Ability Between
Thai and English of Thai
College Students”
เรื่อง “Starch digestibility and
glycemic index of instrant rice
porridges in Thailand”

8

นายสนิท

9

ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล

1

เสนอแบบ
บรรยาย
ระดับชาติ

800

10

ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน

1

เสนอแบบ
บรรยาย
ระดับ
นานาชาติ

2,500

11

ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว

1

2,500

12

ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว

1

13

ดร.สุขสมาน สังโยคะ

1

เสนอแบบ
บรรยาย
ระดับ
นานาชาติ
เสนอแบบ
บรรยาย
ระดับชาติ
เสนอแบบ
บรรยาย
ระดับ
นานาชาติ

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปนสกุล

จํานวน
ผลงาน

2552

ชื่อผลงานที่ไดรับเงินรางวัล

800

เรื่อง “ขาวกลองงอกเสริมไลโคปน
จากฟกขาว”

2,500

เรื่อง “Optimun condition for a
production of Polyhydroxybutyrate
from cassava wastewater by a
newly isolated Cupriavidus sp.
KKU38”

50
ตารางที่ 16 ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรประเภทบทความ (Article)
ลําดับ
ผูไดรับเงินรางวัล
ที่
1 ผศ.ดร.ทรัตนพร บัณฑิตย
นาคสวัสดิ์

จํานวน
ผลงาน
1

วิธีการ
นําเสนอ
ตีพิมพลง
ในวารสาร
ระดับชาติ

ตีพิมพลง
ในวารสาร
ระดับชาติ
ตีพิมพลง
ในวารสาร
ระดับ
นานาชาติ
ตีพิมพลง
ในวารสาร
ระดับ
นานาชาติ

2

นางยิ่งลักษณ มูลสาร

1

3

ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ

1

4

ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว

1

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

จํานวน
ชื่อผลงานที่ไดรับเงินรางวัล
เงิน
1,000 เรื่อง “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่
เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ปการศึกษา 2549 – 2550 ”
1,000 เรื่อง “การใชเศษกวยเตี๋ยวทดแทนปลาย
ขาวในสูตรอาหารสุกรรุน”
2,500

2,500

เรื่อง “Electrochemical oxidation of 2 –
mercapto ethanesulfonic acid by Cu
nanoparticles – modified boron – doped
diamond electrode”
เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑขาวกลอง
งอกสําหรับโรงสีขาว ขนาดเล็ก”

51

การเขารวมประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 1 – 5 เมษายน 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดเขารวมงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่
1 เรื่อง “การวิจัยพัฒนาทองถิ่นเพื่อแผนดินไทย”
ณ ฮอลล 9 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค
เมืองทองธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม ไดนําผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเขารวมจัด
แสดงนิทรรศการอยางหลากหลาย โดยไดนําเสนอผลงาน
ใน 5 สวน คือ 1) เมืองการศึกษา 2) เมืองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3) เมืองอาหาร 4)
เมืองทองเที่ยว และ 5) กลุมราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารวมงานครั้งนี้เปน
จํานวนมาก

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะผูป ระสานงานของมหาวิทยาลัย ไดดาํ เนินการสํารวจ
ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูเ ขาชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จํานวนทั้งสิ้น 230 คน ผลจากการสํารวจ พบวา นิทรรศการของมหาวิทยาลัยที่มีผูใหความสนใจมาก
ที่สุด คือ นิทรรศการเมืองอาหาร รองลงมา คือ เมืองสิ่งแวดลอม และกลุมราชภัฏภาคเหนือ (วิถี
ขาว) ซึ่งผูเ ขาชมนิทรรศการสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัย
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 86.7 (Mean = 3.47, S.D. = 0.54) และไดรับความรูจาก
ผลงานวิจัยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อยูในระดับมากเชนกัน คิดเปนรอยละ 86.1 (Mean = 3.44,
S.D. = 0.44)

รายงานประจําปงบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2552

52

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การทําวิจัยในชั้นเรียนในวิจัย” เพื่อใหคณาจารย และนักศึกษามีความรูในเรื่องการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสามารถทํางานวิจัยในชั้น
เรียนได จึงไดเริ่มมีการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย ครั้งนี้ มีระยะเวลา 1 วัน คือ
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 มีผูเขารวมประชุมจํานวน ทั้งสิ้น 53 คน งบประมาณ 20,000 บาท (สอง
หมื่นบาทถวน) จากเงินงบประมาณรายได ประจําป 2552 งาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รหัสโครงการ 21450149042 และหลังจากที่โครงการแลวเสร็จ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการสํารวจขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมการทําวิจัยในชั้นเรียน ใน
วันที่ 19 สิงหาคม 2552 ซึ่งผลของการจัดโครงการผลสํารวจขอมูล ดานความพึงพอใจมี 3 ดาน คือ
1) ผูรับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการประชุมในดานตางๆ อยูในระดับ
มาก เกือบทุกดาน คิดเปนรอยละ 87.0
2) ผูเ ขารับการฝกอบรมฯหลังจากที่เขารับการฝกอบรมการทําวิจยั ในชั้นเรียนครั้งนี้ ทําให
ตนเองมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นในระดับมาก คิดเปนรอยละ 76.0
3) ผูเ ขารับการฝกอบรมฯ หลังจากที่เขารับการฝกอบรมครั้งนี้ ตนเองสามารถนําความรูท ี่
ไดรับไปใชประโยชนในการทําวิจัยในชั้นเรียนได คิดเปนรอยละ 84.8
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