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บริการวิชาการแกสังคม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการและประสานงานดานการบริการวิชาการ  
ประสานใหทกุหนวยงานในมหาวิทยาลยัดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแลว  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเองไดมีกิจกรรมการใหบริการวชิาการแกสังคมในปงบประมาณ 2552 ทั้งสิ้น 5 โครงการ ทั้งการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน  การจัดนิทรรศการงานกาชาดและงานนเรศวร ประจําป 2552  โครงการวิทยุ
วิทยาลัยชาวบาน และการประเมินสํารวจความคิดเห็นและใหบริการวิชาการดานการศึกษาวิจัย สํารวจ 
และการบริหารจัดการ    
 
โครงการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรบริการวิชาการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พ.ศ.  2552 – 2554 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดดําเนินการจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พ.ศ.  2552 - 2554  โดยไดเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม  2551 – ตุลาคม  2551  ตามแผนดําเนินการ  ดังนี้   

1.  สัมภาษณเชิงสํารวจขอมูลศักยภาพของผูใหบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม  2551  จํานวน  260  ชุด 

2.  สรุปผลการสํารวจขอมูลศักยภาพของผูใหบริการวิชาการ   
3.  สํารวจความตองการรับบริการวิชาการของประชาชนในชุมชนทองถิ่น  จํานวน  9  ตําบล  

ไดแก  ตําบลในเมือง  ตําบลจอมทอง  ตําบลดอนทอง  ตําบลบานกราง  ตําบลบานคลอง  ตําบลพลาย
ชุมพล  ตําบลวัดจันทร  ตําบลสมอแข  และตําบลอรัญญิก  มีผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  455  คน      

4.  สรุปผลการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการของคนในชุมชนทองถิ่นเพ่ือจัดทําราง
แผนยุทธศาสตรบริการวิชาการ   

5.  ประชุมวิพากษ  “ราง”  นโยบายและยุทธศาสตรบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันพุธที่  6  สิงหาคม  2551  ณ  หองประชุมสิริราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  (สวนวังจันทน)  มีผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  เขารวมประชุมวิพากษ  
จํานวนทั้งสิ้น  27  คน   

6.  ปรับแกไขและจัดพิมพ  “ราง”  แผนยุทธศาสตรบริการวิชาการ   
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โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   

เรื่อง  “คายสนุกกับสาระวิชาการ” 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดจัดโครงการสงเสริม
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  เร่ือง  “คายสนุกกับสาระวิชาการ”  ขึ้นในวันที่  
20 – 23  มกราคม  2552  ณ  หอง  614  (หองคอมพิวเตอร)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ใหแกนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 - 6  ที่อยูในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จํานวน  4  โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานลาดเรือ  บานนุชเทียน  บานรักไทย  อําเภอชาติตระการ  และโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนอาทรอุทิศ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  ซ่ึงมีผูเขารับการฝกอบรม  รวมทั้งสิ้น  59  
คน  ประกอบดวย  นักเรียน  จํานวน  51  คน  และครู  ตชด.  จํานวน  8  คน  จากการสอบถาม
นักเรียนที่เขารับการฝกอบรม  ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจ  อยูในระดับมาก    คิดเปน
รอยละ  80.2          
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“การยกระดับคุณภาพการสอนของครู” 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดจัดโครงการสงเสริม
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  เร่ือง  “การยกระดับคุณภาพการสอนของครู”  
ขึ้นในวันที่  4 – 8  พฤษภาคม  2552  ใหแกครูและผูดูแลเด็กโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ที่อยู
ในความรับผิดชอบของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  31  รวมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  เพชรบูรณ  และอุตรดิตถ  จํานวน  9  แหง  ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็ก  กก.ตชด.31  ศูนย
พัฒนาเด็ก  รอย  ตชด.315  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานลาดเรือ  บานนุชเทียน  บานรักไทย  
และอาทรอุทิศ  จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโปงตะแบก  จังหวัดเพชรบูรณ  
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1  และบุญธรรม – บุญพร้ิง  จังหวัดอุตรดิตถ   

ในการจัดการฝกอบรมครั้งน้ี  แบงออกเปน  2  หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตรการยกระดับ 
คุณภาพการสอนของครู  (ระดับปฐมวัย)  จัด  ณ  อาคาร  6  หอง  625  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
(สวนวังจันทน)  รวมผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น  53  คน  ประกอบดวย  ผูดูแลเด็กเล็ก  จํานวน  16  คน  
และหลักสูตรการยกระดับคุณภาพการสอนของครู  (ระดับประถมศึกษา)  จัด  ณ  หองประชุมสิริราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (สวนวังจันทน)  มีผูเขารับการฝกอบรม  จํานวน  37  คน  จากการ
ประเมินผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจ  อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  81 
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งานนเรศวรและงานกาชาด ป 2552 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดดําเนินเขารวมกิจกรรมในงาน
นเรศวรมหาราชและงานกาชาดประจําป  2552     ซ่ึงทางจังหวัดพิษณุโลกไดกําหนดจัดขึ้นในวันที่  
18 – 27  มกราคม  2552  ณ  บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
งานบริการวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพ่ือการประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน
ของมหาวิทยาลัย  และถายทอดองคความรูทางวิชาการสูชุมชน  ซ่ึงผลการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยโดยไดรับความรวมมือของคณาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษา  จากคณะ  และหนวยงาน
ตาง ๆ  ที่ทําใหบูธของมหาวิทยาลัยฯ  มีความที่นาสนใจดึงดูดใหคนเขามาชมผลงานของมหาวิทยาลัย   
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โครงการฝกอบรมถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูการประกอบอาชีพ ระยะส้ัน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดดําเนินการจัดทํา
โครงการฝกอบรมถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูการประกอบอาชีพระยะสั้นใหแกชุมชน        ใน
วันจันทรที่  22  ธันวาคม  2551  ณ  หองประชุมสิริราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (สวน
วังจันทน)  ในหัวขอเรื่อง  “การยอมไหมดวยสีธรรมชาติ”  และ  “เทคนิคการหอของขวัญ”  มี
ประชาชนใหความผูสนใจเขารับการฝกอบรม  ทั้งสิ้น  28  คน  ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความ
พึงพอใจ  อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  81  และอยากใหมหาวิทยาลัยฯ  จัดการฝกอบรมใน
ลักษณะเชนน้ีอีก        
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การสํารวจความคิดเห็น ประเมินผลโครงการ 

ในปงบประมาณ  2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดใหบริการดานการประเมินผลโครงการทั้ง
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย และของหนวยงานภายนอกที่มาใชบริการ 3 รายการ ไดแก 
 1.  โครงการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา  2551 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการประเมินผลการจัดงานพิธีซอมรบัพระราชทาน
ปริญญาบตัรของบัณฑติมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  พ.ศ. 2550 – 2551  ในระหวางวันที่  10 – 
12  เมษายน  2552  ณ  หอประชุมศรวีชริโชติ  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  ผลการประเมิน 
พบวา ในภาพรวมผูเขารวมงานฯ มีความพึงพอใจตอการจัดงานอยูในระดับมาก 
 
 

2.  โครงการการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการทําวิจยัในชั้นเรียน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการสํารวจขอมูลความพึง

พอใจของผูเขารวมการทําวิจัยในชั้นเรียน    
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2552  ซึ่งผลของการจัดโครงการผลสํารวจ
ขอมูล ดานความพึงพอใจมี  3 ดาน คือ 
 1)  ผูรับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการประชุม
ในดานตางๆ  อยูในระดับมาก เกือบทุกดาน คิดเปนรอยละ 87.0  
2)  ผูเขารับการฝกอบรมฯหลังจากที่เขารับการฝกอบรมการทําวิจัย
ในชั้นเรียนครั้งนี้ ทําใหตนเองมีความรูความเขาใจเพิ่มข้ึนใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 76.0     3)  ผูเขารับการฝกอบรมฯ หลังจากที่เขารับการฝกอบรมครั้งนี้  
ตนเองสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการทําวิจัยในชั้นเรียนได คิดเปนรอยละ 84.8  
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3.  โครงการการจัดงานประเพณีลอยกระทง พิบลูสงคราม มนตเสนหแหงสายน้ํา คร้ังที่ 4 ประจําป 
2552 
 โดยทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 450 ชุด (จําแนก
เปนผูเขารวมงาน จํานวน 400 ชุด และคณะกรรมการจัดการ จํานวน 50 ชุด ซ่ึงจากการสํารวจขอมูล
สามารถสรุปผลจําแนกตามกลุมตัวอยางตางๆ ไดดังน้ี 1. ผูเขารวมงานลอยกระทงครัง้น้ี จํานวน 
400  มีผูตอบแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวนทั้งสิ้น 394 คน คิดเปนรอยละ 98.5 ของแบบสํารวจ

ทั้งหมด ซ่ึงในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอ
การจัดงานอยูในระดับมากทุกดาน คิดเปนรอยละ 81.2  ซ่ึง
ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจมากใน 

3 อันดับ แรก คือ 1) การจัดงานครั้งน้ี ชวยสงเสริมใหเกิดการ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง คิดเปนรอยละ 86.2  
2) กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมกับประเพณีลอย
กระทง คิดเปนรอยละ 84.4  3) สถานที่ที่ใชจัดงานลอย
กระทงมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 83.4  2. 

คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน 50 คน มีผูตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 38 คน คิด
เปนรอยละ 76.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ซ่ึงในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ
จัดงานอยูในระดับมากทุกดาน คิดเปนรอยละ 78.6 ซ่ึงประเด็นทีผู่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
พึงพอใจมากใน 3 อันดับแรกคือ 2.1)  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกภาคภูมิใจและเต็มใจที่
ไดปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายงาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 86.4  2.2) ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการจัดงานครั้งน้ี คุมคาและเกิดประโยชนในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
85.2  2.3) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการจัดงานครั้งน้ีสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบุ
คากรทุกฝายรวมทั้ง นักศึกษา และชุมชนใกลเคยีง คิดเปนรอยละ 84.8 
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รายการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดดําเนินการผลิตรายการวิทยาลัยชาวบาน  โดยออกอากาศทางสถานี
วิทยุ กระจายเสียงแหงประเทศไทย  คลื่นความถี่  94.25  MHz.  ในวันเสาร - อาทิตย  เวลา  05.30 – 
06.00  น.   

ในป  พ.ศ.  2550  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ไดมีการปรับผังรายการวิทยุที่
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแหงประเทศไทยใหมทั้งหมด  จึงทําใหรายการวิทยาลัย
ชาวบานไดปรับเปลี่ยนเวลาและวันออกอากาศใหม  เปนทุกวันอาทิตย  เวลา  09.00 – 10.00  น.   

ตอมาปลายป  พ.ศ.  2550  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ไดมีการปรับผังรายการวิทยุ
ใหม อีกครั้ง  จึงไดปรับเปลี่ยนวันและเวลาออกอากาศของรายการวิทยาลัยชาวบานใหม  เปนทุกวัน
เสาร  เวลา  18.00 – 19.00  น.   

ซ่ึงในการดําเนินงานดังกลาว  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะ
และหนวยงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในการจัดหาสาระความรูในเชิงวิชาการ  
ขาวประชาสัมพันธคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ใหชุมชนและสังคมได 
รับทราบขาวสาร  ความรู  และทราบความเปนไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยางตอเน่ือง   อีก
ทั้งยังไดจัดทําสื่อรายการวิทยุเพ่ือเผยแพรสูวิทยุชุมชน  ตามรายงานผลปฏิบัติงานรายการวิทยุวิทยาลัย
ชาวบาน  ดังน้ี   

 
 

 

 

 

 

การผลิตส่ือรายการวิทยุ 

 

 

 

 
ในป  พ.ศ.  2552  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพ่ือเผยแพรสูวิทยุ

ชุมชน  จํานวน  10  เรื่อง  ดังน้ี คือจิตวิทยากับการดํารงชีวิต   กฎหมายบานเมือง  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกับชีวิต  สุขภาพชีวิตและชุมชน  งานวิจัยกับชีวิต  อาชีพกับการสรางรายได  อนุรักษ
สิ่งแวดลอม   ชีวิตในสังคม  คุณธรรมในการดํารงชีวิต  และความสุขแหงชีวิต 
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 การจัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน มีทั้งการจัดการายการเพื่อการประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงาน การเปดโอกาสในการรับฟงความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันและ
มหาวิทยาลัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม  ดังรายละเอียดในตาราง 
 
ตารางที่ 17   การจัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

ท่ี ชื่อโครงการ วันท่ีจัดรายการ พิธีกรดําเนินรายการ 

1 10  วิธีประหยัดพลังงาน  เริ่มงาย ๆ  ที่บานของเรา 7  มีนาคม  2552 คุณณัชานนท  ดอนเขียวไพร 
2 หลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14  มีนาคม  2552 คุณชลธิชา 
3 ประชาสัมพันธคณะและวิกฤตเศรษฐกิจ 21  มีนาคม  2552 ดร.คงศักดิ์  ศรีแกว 
4 ประชาสัมพันธนักศึกษา 28  มีนาคม  2552 คุณจิรวุฒิ 
5 ประชาสัมพันธการรับพระราชทานปริญญาบัตร 4  เมษายน  2552 คุณวิยะดา 
6 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (อิมแพค)   18  เมษายน  2552 อ.กุลกนิษฐ  ใจดี 
7 หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม       
25  เมษายน 2552 อ.ออย 

8 ขาวบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   

2  พฤษภาคม 2552 อ.เกียรติชัย 

9 ภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ   9  พฤษภาคม 2552 ดร.คงศักดิ์  ศรีแกว 
10 แนะนําคณะมนุษยศาสตรและการตอนรับนักศึกษา

ใหม 
16  พฤษภาคม 2552 อ.วริศรา 

11 โครงการอบรมศูนยวิทยาศาสตร  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

23  พฤษภาคม 2552 คุณณัชานนท  ดอนเขียวไพร 

12 กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี   

30  พฤษภาคม 2552 คุณปานจรีย 

13 แนะนําทีมผูบริหารใหมของสถาบันวิจัยและพัฒนา   6  มิถุนายน  2552 อ.กุลกนิษฐ  ใจดี 
14 สาระความรูเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน 13  มิถุนายน  2552 ผศ.วาลิกา โพธิ์หิรัญ 
15 หลักสูตรคณะครุศาสตร   20  มิถุนายน  2552 ดร.นิคม  นาคอาย 
16 แนะนําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   27  มิถุนายน  2552 ดร.คงศักดิ์  ศรีแกว 
17 ดิจิตอลอารท 4 กรกฎาคม2552 อ.เกียรติชัย 
18 แนวทางการปองกันไขหวัดใหญ  2009 11 กรกฎาคม2552 คุณวิยะดา 
19 การจัดงานวันสัปดาหวิทยาศาสตร 18 กรกฎาคม2552 คุณณัชานนท  ดอนเขียวไพร 
20 มีอะไรใหมในการบริหารจัดการ 25 กรกฎาคม2552 คุณพรวรีย 
21 นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 1 สิงหาคม 2552 คุณเพชรัตน  
22 ประวัติความเปนมาเมืองพิษณุโลก 8 สิงหาคม 2552 อ.ครองศักดิ์  ภุมรินทร  
23 ขาวความเคลื่อนไหวของสถาบันวิจัย 15 สิงหาคม 2552 อ.กุลกนิษฐ  ใจดี 

 



 

รายงานประจําปงบประมาณ  2552                

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

63 

ตารางที่ 17 (ตอ)    การจัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

ท่ี ชื่อโครงการ วันท่ีจัดรายการ พิธีกรดําเนินรายการ 

24 การประชาสัมพันธ 22 สิงหาคม 2552 ผศ.ชัชวาล  ซินซาคํา 
25 โครงการเกษตรวายุ 29 สิงหาคม 2552 ดร.คงศักดิ์  ศรีแกว 
26 การพัฒนาโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 5 กันยายน 2552 ผศ.ชญานิษฐ  ศศิวิมล 
27 การจัดการความรู 12 กันยายน 2552 อ.เกียรติชัย 
28 การดําเนินชีวิตหลังปลดเกษียณอายุราชการ 1 9 กันยายน 2552 ผศ.ปทมา  เอ่ียมสะอาด 
29 ประชาสัมพันธหลักสูตร/การลดภาวะโลกรอน 26 กันยายน 2552 คุณณัชานนท ดอนเขียวไพร 
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รายชื่อบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปงบประมาณ 2552 

 ชื่อ สกุล ตําแหนง งาน 
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

 ปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.51-8 มี.ค.52   
1 รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล ผูอํานวยการสถาบันวิจัย  
2 ผศ.ดร.ผองลักษณ จิตตการุณ ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน  
3 ผศ.ปถมา เอ่ียมสอาด รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหาร 
4 อ.ดารณี ทองสีเขม รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายแผนและประกันคุณภาพ 
5 อ.สมศรี จินตนสนธิ รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริการวิชาการ 
 ปฏิบัติงาน 9 มี.ค.52-31 พ.ค.52   
6 ดร.ถาวร พงษพานิช ผูอํานวยการสถาบัน  
7 ดร.ชนิกานต คุมนก รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริหารและแผน 
8 ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายวิจัยและพัฒนา 
9 อ.กุลกนิษฐ ใจดี รองผูอํานวยการสถาบัน ฝายบริการวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

10 นายโชคชัย นอยกล่ิน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายบริหารจัดการงานวิจัย 
11 นางจิตรา มีคํา นักวิชาการศึกษา ฝายบริการวิชาการ 
12 นางญาดา ทองโพธิ์เลน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
13 นางณัฐมน บาดดิษฐ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ เจาหนาที่โครงการ 
14 นายสามารถ เนาบู นักวิชาการคอมพิวเตอร เจาหนาที่โครงการ 
15 นางเอื้ออารี โกศัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่โครงการ 
16 นายอรรถพงษ สุดแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่โครงการ 
17 นางสาวสุธีรา คงเชย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่โครงการ 
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ชื่อ :    รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
    
ที่ปรึกษา :    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ     พัฒนะ 
   รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
 
คณะผูจัดทํา :  ดร.ถาวร       พงษพานิช  ประธานกรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ   วิริยะสุมน กรรมการ 
   อาจารย กุลกนิษฐ          ใจดี  กรรมการ 
   ดร.ชนิกานต          คุมนก กรรมการและเลขานุการ  
 

รวบรวม/จัดพิมพ :    ดร.ชนิกานต   คุมนก 
   นางสาวมาลัย  ใจงาม     
    
จํานวน :  20 เลม 
 
เผยแพร :  พฤศจิกายน  2552 
 
รหัสเอกสาร :  สวจ.นผ.4/2552  
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