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ค าน า 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มี
ภารกิจในการประสานและบริหารจัดการงานวิจัย  บริการวิชาการ  ประชาสัมพันธ์   เผยแพร่  ถ่ายทอด
ผลงานวิจัย  รวมทั้งพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและการบริการวิชาการ  ซึ่งในรอบ
ปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน  และได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรายงาน
ประจ าปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)    โดยสรุปข้อมูลประวัติความเป็นมา  โครงสร้างการบริหาร  
อัตราก าลัง  งบประมาณ  รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมใน
การด าเนินงาน  

ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  ท าให้รายงานประจ าปีฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ในรายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้สนใจเป็นอย่างดี   
   
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนพัฒนาหน่วยงาน 

ประวัต ิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” ตาม  พระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   มีส านักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ถนนวัง
จันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2538   ซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีฐานะเป็น “ส านักวิจัยและบริการวิชาการ”พ.ศ. 2547 มี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ท าให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วนราชการ และส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
เปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”ในปี พ.ศ. 2540 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายส านักงานมา
อยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ส่วนวังจันทน์)  และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายส านักงานมาตั้งอยู่
อาคาร 4  ชั้น 1  ห้อง 413 และ 414    สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)  

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเล
แก้ว   เลขที่ 156 หมู่ 5  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหัวหน้า
ส่วนราชการคือ ผู้อ านวยการสถาบัน  มีรองผู้อ านวยการสถาบัน 3 คน  และมีการแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 1  หน่วยงานคือ ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  โดยมีหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการก ากับดูและ 
และหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย คือ ส านักงานเลขานุการสถาบัน  ฝ่ายบริหารงานวิจัย และฝ่ายบริการ
วิชาการ    ต่อมาได้มีการวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  30 
พฤษภาคม 2556 โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 5 กลุ่มงานคือ งานบริหารทั่วไป   งานคลังข้อมูล
และสารสนเทศ  งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  งานเครือข่ายความร่วมมือ 

ปรัชญา  
วิจัยสร้างองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย กว้างไกลวิสัยทัศน์ พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ สืบสานงานตามแนว

พระราชด าริ   ยึดหลักธรรมภิบาลและการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ 
1) บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 
2) บริหารจัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
3) บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตามแนว

พระราชด าริ 
4) บริหารจัดการองค์กรให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เป้าประสงค ์
มุ่งสู่การเป็นหน่วยบริการจัดการและส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี

คุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา    
1)  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2)  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น  
3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

อัตลักษณ์หรอืวัฒนธรรม 
การบริหารจัดการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงสร้างการบรหิาร 
 

 
 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก)

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

(ผศ.ดร.น  าทิพย์  วงษ์ประทีป)

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย

(ดร.มลนิภา  ศิลาอาสน์)

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(นางสาวกัลนิกา  พูลผล)

งานบริหารท่ัวไป

- หน่วยเลขานุการ และงาน
ธุรการสารบรรณ

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยการเงินและพัสดุ

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยนโยบายและแผน

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยประกันคุณภาพ

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยโสตทัศนูปกรณ์  
เทคโนโลยี  และประชาสัมพันธ์

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยบุคลากรและงาน
ประชุม

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

งานคลังข้อมูลและ
สารสนเทศ

-หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ 
(operation information center)

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

-หน่วยพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูล

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

- หน่วยซ่อมบ ารุง

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

งานวิจัย

- หน่วยกองทุนวิจัย

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยวิเคราะห์และจัดการทุน
วิจัย

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยจัดการงานเฉพาะกิจ/
แหล่งทุนภายนอก

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยติดตามและประเมินผล
งานวิจัย

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจัย

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยจัดการผลผลิตการวิจัย

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

งานบริการวิชาการ

- หน่วยวิเคราะห์และจัดการ
งานบริการวิชาการและ
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

- หน่วยติดตามและประเมินผล
งานบริการวิชาการและงาน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยบริการวิชาการและ
ฝึกอบรม

(นักวิชาการศึกษา)

-หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ร.ร.ตชด.)

- หน่วยเผยแพร่ความรู้เพ่ือ
ชุมชน

(นักวิชาการศึกษา)

งานเครือข่ายความ
ร่วมมือ

- หน่วยคลินิกเทคโนโลยี

- หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยประสานความร่วมมือ
และวิเทศน์สัมพันธ์

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยเครือข่ายโครงการ
ติดตามสภาวการณ์เด็กและ
เยาวชนรายจังหวัด (child 
watch)

- หน่วยเครือข่ายองค์กรสุข
ภาวะ (happy workplace)

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย คณะกรรมการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  
และโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ

(ดร.บัญชา  ส ารวยร่ืน)

รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย
และพัฒนา
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คณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงาน 

 

ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ดร.บัญชา  ส ารวยรื่น 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ผศ.ดร.น  าทิพย์  วงษ์ประทีป 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ดร.มลนิภา  ศิลาอาสน์ 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

นางสาวกัลนิกา  พูลผล 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 
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บุคลากร 
สรุปจ านวนบุคลากร 

หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สายวิชาการ 4 - - - 4 
สายสนับสนนุวิชาการ 1 5 5 3 14 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร 

 
บุคลากรสายวิชาการ (ถ้ามี) 

ชื่อ - สกุล ประจ าสาขาวิชา ต าแหน่งการบริหาร 

ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก สาชาวิชาชีววิทยา ผู้อ านวยการ 
ดร.บัญชา  ส ารวยรื่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รองผู้อ านวยการ 
ผศ.ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รองผู้อ านวยการ 
ดร.มลนิภา  ศิลาอาสน์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รองผู้อ านวยการ 

 

 
 
 
 

5, 28%

5, 28%
5, 28%

3, 16%

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว
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บุคลากรสายสนับสนุน 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

นางสาวกัลนิกา พูลผล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 
นางจิตรา  มีค า นักวิชาการศึกษา 
นายสามารถ  เน่าบู่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นางสาวมาลัย  ใจงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวปิยะวดี  น้อยน้ าใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายอรรถพงษ ์ สุดแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวจิราพร   ตั้งใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวปนัดดา  คงวิชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวพัทธนันท์  โกธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวพัชรี จิตจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
น.ส.รัตนา นาคสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
น.ส.สภุาพร กลิ่นนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ที ่ ประเภทหมวดรายจ่าย 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 งบบุคลากร - - - - - - 

2 งบด าเนินการ - - 500,000 100 50,000 100 

3 งบลงทุน - - - - - - 

4 งบอุดหนุน 6,779,200 77 2,000,000 22 8,779,200 100 

5 งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 

  รวมทั งสิ น 6,779,200 73 2,500,000 27 9,279,200 100 
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รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี (อาจจ าแนกตามกลุ่มงาน) 
งานบริหารทั่วไป 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าโครงการจัดท า
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  โดยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งมีการน าผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2555 มาพัฒนาและปรับปรุงในการจัดท าแผนต่างๆ ของ
สถาบันวิจัย  อาทิเช่น แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาบุคลากรแผนบริหารความเสี่ยง  และ แผนพัฒนาคณุภาพ  เป็นต้น 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร    สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสนับสนุนงบประมาณส าหรับผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร  อันได้แก่  การศึกษาดูงาน  การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมต่าง  เป็นต้น 
และจากการการสนับสนุนบุคลากรของสถาบันวิจัยทั้งหมดเข้าร่วมการประชุมหรืออบรม  บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหรืองานวิจัย  จ านวนทั้งสิ้น  6  เรื่อง  ดังนี้ 

1) คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2) คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย 
3) คู่มือการด าเนินงานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 
4) คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5) คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยส าหรับคณะ 
6) รายงานวิจัยสถาบัน  เรื่อง การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้การ
จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  2  กิจกรรม คือ  การจัดส่ง
ผู้บริหารเพ่ือไปเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ”  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  
ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ ซึ่งจากการเข้าร่วมท าให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการของหน่วยงานระดับคณะในการบริหารงาน  อีกทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ประสบการณ์เกี่ยวกับการท าหน้าที่ของคณะกรรมการของของหน่วยงานระดับคณะ ตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี  และได้น าความรู้ดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากการบริการวิชาการฯ  เมื่อ
วันที่ 20  พฤษภาคม 2557  และเมื่อท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดี ค่าเฉลี่ย 4.21 (ร้อยละ 84.10) 
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4. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เมื่อวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2556 ณ กิ่งอ าเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด โดยมี
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 17 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก  ร้อยละ 80.13 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01)  
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5. โครงการจัดการความรู้ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา   จากกระบวนการจัดการเรียนจัดการ
เรียนรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถสรุปองค์ความรู้อันจะ
น ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  
องค์ประกอบที่ 4 และ 5  ดังนี้   แนวปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูล  
แนวปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ และแนวปฏิบัติในการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
ทั้งนี้บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามีความพึงพอใจต่อการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (ร้อยละ 84.10) 

  
กิจกรรม 1 : ประชุม km เพื่อทบทวนตัวช้ีวัดของสถาบันวิจัยและพฒันา  (2 – 3 มกราคม 2557) 

  

กิจกรรม 2 : ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (25  กุมภาพันธ์  2557) 

  
กิจกรรม 3 : ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้แนวทางการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจยัและบริการวิชาการ(28 มีนาคม  2557) 
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6. โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่ งอ านวยความสะดวกเพื่อการท างานด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ      
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เล็งเห็นถึงความจะเป็นในการการมีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงาน  ทั้งในเรื่องความสะอาด  ความถูกสุขลักษณะ  และความสวยงามภายในหน่วยงาน  ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือการท างานด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ  โดยได้ท าการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

  
1. จัดท าป้ายชื่อสถาบันวิจัยและพฒันา 2. จัดท าวอลเปเปอร์ผนังห้องประชุม 

  
3. จัดสวนตกแต่งภูมิทัศน์ภายในและนอกอาคารศรีพิบูล 

  
4. จัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ส านักงาน 

 
     ซ่ึงบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและการจัดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.05 (ร้อยละ 81.0)  
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งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ 
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัย  บริการวิชาการและสืบสานงานตามแนว

พระราชด าริ   สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การวิจัย บริการวิชาการ  และโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยจัดท าระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่ ง
สามารถใช้งานได้จริงและมีการน าไปใช้เก็บข้อมูลงานวิจัย งานบริการวิชาการและโครงการสืบสานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ในปีการศึกษา 2557  จากการตรวจสอบผลการใช้งานระบบจากผู้ใช้งาน
ระบบผ่านแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81 

 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (http://research.psru.ac.th/~rdi//index.php?case=data-research) 

 
ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(http://research.psru.ac.th/~rdi//index.php?type=home) 
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2. โครงการพัฒนาเว็บไซด์  และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาเว็บไชด์เพ่ือเป็นเพ่ิมช่องทางกระจายข่าวสารเกี่ยวกับ
งานวิจัย  บริการวิชาการ  และงานสืบสานตามแนวพระราชด าริ  ดังในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://research.psru.ac.th/~rdi//index.php?case=news&type=3) 

 

3. โครงการพัฒนาระบบและสารสนเทศด้านการวิจัย   สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการจ้างเหมา
เพ่ือท าการปรับปรุงหน้าเว็บไซด์ของฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย  และด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการวิจัยให้มีเป็นหมวดหมู่และมีความน่าสนใจ  นอกจากนี้ยังเพ่ิมการเชื่อมโยงข้อมูล
การเรียนรู้ด้านการวิจัยกับแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ภายในประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร  
นักวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  

http://research.psru.ac.th/~rdi/index.php?case=news&type=3
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งานวิจัย 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดโครงการภายใต้โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ดังนี้                
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ “งานสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและการบริหารชุดโครงการวิจัย/การท าวิจัยแบบ
เป็นทีมและมีส่วนร่วมของชุมชน” ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องปางอุบล ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) เพ่ือชี้แจง
กรอบการวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและระดมสมอง พัฒนาทักษะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการ โดยทั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร  ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  บุณยะรัตเวช  และนางสุนัน
ทา  สมพงษ์ มาเป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้ โดยหัวข้อในการอบรมประกอบไปด้วย 
1) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยงานสืบสานโครงการอันเนื่องมา
จากแนวพระราชด าริ และแนวทางการลงพ้ืนที่ของโครงการหลวง 2) การบริหารชุด
โครงการวิจัย 3) การท าวิจัยแบบเป็นทีมและมีส่วนร่วม การแปลผลและการสังเคราะห์
งานวิจัย  
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- การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยกับการบูรณาการการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา” ในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องบงกชเพชร ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และเป็นแนวทางของการพัฒนาการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิชาการที่ต้องบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัย/ทุนบริการวิชาการจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และแหล่งทุนภายนอก ประจ าปี 2558 และ 2559 โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์สุภาพ  ณ นคร  มาเป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้  

  

  
  

- การฝึกอบรม “การรับรองมาตรฐานและจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง” ใน
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ทราบแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ของโครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง และเพ่ือให้เตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ต้องมีการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์
สมบูรณ์  ตันสุภสวัสดิกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ศรีจ าเริญ  คุณยงยุทธ  บ่อแก้ว  
และ ดร.พรนรินทร์  เทพาวราพฤกษ์  มาเป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้ โดยหัวข้อใน
การอบรมประกอบไปด้วย 1) พ้ืนภูมิหลังของการท าวิจัยในมนุษย์ 2) การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ 3) 
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แนวทางการจัดตั้งแนวประสบการณ์ในการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 4) แนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ของโครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
สัตว์ทดลอง  

  
           
จากการจัดโครงการฯ ครั้งนี้  มีคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  86  คน  จาก

คณะครุศาสตร์  วิทยาการจัดการ  มนุษยศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการแจกแบบ 
สอบถามเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากมี

ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี  (�̅�= 4.42) คิดเป็นร้อยละ 88.40    

2. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย (Research Learning Center) พิบูลปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาริเริ่มให้เกิดศูนย์เรียนรู้โดยมุ่งหวังให้เกิด
การขยายผลความรู้จากการวิจัย การบริการ
วิชาการ  และงานจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของมหาวิทยาลัย  โดยเบื้องต้นได้
ศึกษาต้นแบบจากกระบวนการศึกษาดูงาน ณ 
ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบ
กะพง ณ จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่ 21 – 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2557  ซึ่งท าให้ได้แนวคิดในการ
จัดตั้งศูนย์การถ่ายทอดความรู้ซึ่งมีลักษณะ
นิทรรศการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบที่ง่ายต่อ
การเข้าใจ รวมถึงการให้ความรู้โดยวิทยากรก่อน
เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ 
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3. โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการงานวิจัย      เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกของระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยต่างๆ  ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงด าเนินการจัดท าระเบียบ 
จ านวน 5 เรื่อง เช่น การสร้างแบบฟอร์มการเขียนขอทุนวิจัย พัฒนาขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและ
การส่งรายงานวิจัยและพัฒนาการจัดการผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ที่เด่นชัดมากขึ้น และติดตาม
งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 งบประมาณแผ่นดิน ให้ด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ    นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัยได้สนับสนุนให้ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการมหกรรมการ
วิจัยส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ การเข้าร่วมงานนิทรรศการมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 ณ 
เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพ และเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ NRMS ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานด้านการวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยให้มีเป็นหมวดหมู่และมีความน่าสนใจ  
นอกจากนี้ยังเพ่ิมการเชื่อมโยงข้อมูลการเรียนรู้ด้านการวิจัยกับแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ภายในประเทศเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่บุคลากร  นักวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5. โครงการสนับสนุนทุนตามยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
สนับสนุนทุนวิจัย และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 และมี
โครงการวิจัยที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จ านวนทั้งสิ้น 20 โครงการ 
(จากโครงการที่เสนอขอทั้งหมด  34 โครงการ) เป็นจ านวนเงิน 4,228,800 บาท รายละเอียดดังนี้  

ที ่ โครงการ นักวิจัย งบประมาณ 
1 การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานยางพาราใน

จังหวัดพิษณุโลก 
ธนิดา  โขนงนุช 170,000 

2 ความหลากของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินรอบ
หญ้าแฝกโดยอาศัยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล 

เชิดชัย   โพธิ์ศร ี 198,800 

3 การพัฒนาหัวก๊าซเอทานอลที่มีฐานเป็นซิงค์ออกไซด์เต
ตระพอตเจือด้วยดีบุก 

ธีระพงษ์   แสนทวีสุข 200,000 

4 การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหายแบบยั่งยืนให้
คงความเป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก 

ขันแก้ว   สมบูรณ์ 150,000 

5 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาภูมิปัญญาการท ากระยา
สารทสมุนไพรปรุงรสของกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดพิจิตร 

น้ าทิพย์   วงษ์ประทีป 200,000 
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ที ่ โครงการ นักวิจัย งบประมาณ 
6 ความหลากหลายของพืชไบโอไฟต์ในเขตอุทยาน

แห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 
กาญจนา   วงศ์กระจ่าง 150,000 

7 คุณสมบัติทางเคมีและทางชีวภาพของสารสกัดดอก
ดาวเรืองท่ีผ่านการสกัดโดยไม่ใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ 

อนงค์   ศรีโสภา 180,000 

8 การพัฒนาโปรมแกรมฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านคหกร
รมศาสตร์ส าหรับผู้สูงอายุ 

จิราพัทธ์   แก้วศรีทอง 160,000 

9 บทเพลงเฉพาะถิ่น และความแตกต่างทางพันธุกรรมของ
นกปรอด สกุล Pycnonotus 

สมบูรณ์   ค าเตจา 180,000 

10 การประยุกต์ใช้ปูนปลาสเตอร์เสื่อมสภาพจากการผลิต
เซรามิกส์มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อิฐประดับ 

พรชัย   ปานทุ่ง 180,000 

11 การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาข้าม
วัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
พิษณุโลกเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

นิคม   นาคอ้าย 220,000 

12 ระบบแจ้งเตือนภัยน้ าท่วมผ่าน SMS โทรศัพท์มือถือ ไพฑูรย์   งิ้วทั่ง 150,000 
13 คุณภาพอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชน

เมือง จ.พิษณุโลก 
ธันวดี   ศรีธาวิรัตน์ 180,000 

14 เรือนการเกษตรส าเร็จรูป ประยุกต์จากยุ้งข้าวภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

ชาติชาย   จันทร์ประทีป 180,000 

15 การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบเซรามิคอุณภูมิต่ าส าหรับ
ผลิตภัณฑ์จอกยางพาราของกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

นิวัตร   พัฒนะ 200,000 

16 แผนงานวิจัยการฟื้นฟูอนุรักษณ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญา
ผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ต าบลเนินปอ อ าเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับกาะบวนการทัศน์ประชาคม
และเศรษฐกิจอาเซียน 

บุษบา   หินเธาว์ 820,000 

17 การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนไตรต์ในอาหาร
โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคโครมาโทรกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูงและเทคนิคทางเคมีฟ้า 

อัญชนา   ปรีชาวรพันธ์ 180,000 
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ที ่ โครงการ นักวิจัย งบประมาณ 
18 การทดลองเนื้อดินปั้นเพื่อผลิตหินแกรนิตเทียมส าหรับ

ตกแต่งอาคารจากส่วนผสมของตะกอนดินน้ าประปา
และเถ้าแกลบ 

สนิท   ปิ่นสกุล 180,000 

19 การศึกษาความไวต่อสารต้านจุลชีพของ 
Staphylococcus aureus สายพันธุ์ต่างๆ 

อุไรวรรณ   วิจารณกุล 150,000 

20 การสังเคราะห์แกมมาออริซานอลพอลิเมอร์ลอกแบบ
โมเลกุลและการประยุกต์ใช้แยกและวิเคราะห์สาร
แกมมาออริซานอลจากข้าวด้วยคอลัมน์พอลิเมอร์ลอก
แบบโมเลกุล 

วิษณุ   ธงไชย 200,000 

 
6. โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   กองทุนสนับสนุน

และส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างแรงจูงใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้  
ความสามารถในการท าวิจัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 
6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 424,600 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ โครงการ นักวิจัย งบประมาณ 
1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อลูกน้ า

ยุงลายบ้าน 
อ.ดร.พิสิษฐ์   พูลประเสริฐ์       50,000 

2 ศึกษาวิธีการสกัดและทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระจากสารสกัดมะขามป้อม 

นางสาวศิริรัตน์   พันธ์
เรือง 

      55,000  

3 รากเฉพาะแบบอ่อนของมอดูล อ.ไพโรจน์   เยียระยง 50,000 
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ

ธรรมชาติกลุ่มศิลปประดิษฐ์โอทอป (OTOP) จังหวัด
พิษณุโลก 

อ.จิราพัทธ์   แก้วศรีทอง 69,600 

5 การพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศ
บนหลังคาร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก 

อ.เอกภูม ิ  บุญธรรม 100,000 

6 การพัฒนาเครื่องอัดแก๊สชีวภาพขนาดเล็กส าหรับใช้
ในครัวเรือน 

อ.สิริเดช   กุลหิรัญบวร 100,000 
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7. โครงการจัดท าวารสาร Journal of Science, Humanities & Social Science สถาบันวิจัย
และพัฒนา  ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือจัดท าวารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & 
Social Sciences และพัฒนาปรับเปลี่ยนการบริหารจัดท าวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เพ่ือพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวม
ไปถึงการพัฒนาวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Jo) ให้เป็น E-Journal  และเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   
 

                      
 

      วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences ได้ตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณจ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 และปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2557 จ านวนทั้งหมด  21 เรื่อง  และได้ผ่านการประเมินโดยศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) ผลการประเมินให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 และมีค่า IF ในปี 2555 คือ 0.067 และ
เข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Jo) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (http://journal.psru.ac.th/) 
 

 

http://journal.psru.ac.th/
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8. โครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย  และบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคณะกรรมการผู้พิจารณาได้ประชุมพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สมควรได้รับการประกาศยก
ย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี 2557 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-   

 

 

 

 

 

ด้านผลงานวิจัย  
    ประเภทผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ใหม่
สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยใหม่ และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ได้แก่ 
อ. ไพโรจน์ เยียระยง และ อ.ดร.พิสิษฐ์ พูล
ประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ประเภทผลงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมใหม่
สามารถน าไปขอรับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ได้แก่ ผศ. ดร.เกตุการ ดาจันทา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
    ประเภทผลงานวิจัยที่สามารถน าไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือผลงานวิจัยที่ท า
ร่วมกับชุมชนหรือผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่  
อ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  คณะครุศาสตร์ 

ด้านบริการวิชาการ 
   ประเภทผลงานหรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ที่มีผลกระทบด้านบวกต่อชุมชน 
ได้แก่ อ.รติวัฒน์ ปารีศรี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ประเภทผลงานหรือโครงการบริการวิชาการ
ที่มีผลกระทบด้านบวกต่อชุมชน ได้แก่  
ผศ.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ คณะวิทยาการจัดการ 
    ประเภทผลงานหรือโครงการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการ
สอน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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9. โครงการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยและผู้ให้บริการวิชาการ   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดนการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดสรร
ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพ่ือก าหนดให้มี
หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร  และผลงาน
ที่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนงานวิจัยสู่การขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา”
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2557  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีดา  ยังสุขสถาพร  (ผอ. อาวุโส
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาดฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน))  มาเป็นวิทยากร 

 
 

     

   สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดท าโครงการ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่
ผลงานของนักวิจัยและผู้ให้บริการวิชาการ  
เ พ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิจัยและ
บริการให้ง่ายต่อการเข้าใจด้วยกระบวนการ
สังเคราะห์องค์ความรู้  และได้เผยแพร่องค์
ความรู้ดังกล่าวผ่านทางจุลสารสถาบันวิจัย
และพัฒนาจ านวน 2 เล่ม/ปี โดยในปีที่ผ่าน
มาได้จัดท าจุลสารเป็นปีที่  3 ฉบับที่  3 
กันยายน – ธันวาคม  2556  และจุลสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่  4 ฉบับที่  1 
มกราคม – เมษายน 2557 
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11. โครงการส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์    สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริม
การท าวิจัยร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “แนวคิด รูปธรรม และเครื่องมือการ
ท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน” วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2557 ณ ชุมชนบ้าน
ร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และ อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ผลจากการด าเนิน
โครงการอบรมหลักสูตร “ แนวคิด รูปธรรม และเครื่องมือการท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน” ท าให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการท างาน
วิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มี
กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษารวมทั้งชุมชนท้องถิ่นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนและยกระดับการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติต่อไป   การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่าน ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือ ให้ความรู้และเสริมทักษะให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นนักวิจัย บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรวมถึงคณาจารย์ที่สนใจ รวมจ านวนทั้งสิ้นกว่า 50 คน 
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12. ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยและผู้ให้บริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ด าเนินการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ผ่านทางรายการ
วิทยุกระจายเสียงและการเผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ด าเนินการ
ผลิตสื่อทั้งหมด 11 เรื่อง ดังนี้ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 
แนวคิดสัญญะเพ่ือการบริโภค แนวคิดหลังสมัยใหม่เพ่ือการสื่อสารในการเพ่ิมมูลค่า   อ.ยรรยงวรกร  ทองแย้ม 
สื่อพ้ืนบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์  การบริการวิชาการด้วยเพลงฉ่อย อ.พิชญาพร  ประคองใจ 
บริการวิชาการด้วยโครงการวิทยาศาสตร์ ผศ.ชญานิษฐ์  ศศิวิมล 
บริการวิชาการแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านลาดเรือ) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการ  การจัดการขยะชุมชนล าน้ าเข็ก ผศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ 
ดร.อรชร  ฉิมจารย์ 

การชะล้างพังทลายของดินบริเวณเข่ือนแควน้อยบ ารุงแดน ผศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ 
ดร.อรชร  ฉิมจารย์ 

ประสบการณ์บริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.อรพิน เสละคร 
การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหาย ขันแก้ว สมบูรณ์ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร ดร. สุภาวดี  แหยมคง 
โครงการฝึกอบรมการใช้เศษเหลือเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือทดแทนแหล่ง
อาหารข้นส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 

การสาธิตอบรมให้ความรู้ในการผลิตอาหารข้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 
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งานบริการวิชาการ 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามพระราชด าริ  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการภายใต้ของการดังต่อไปนี้ 
          1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดสัมมนาเพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาด้านการบริการ
วิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2557  ณ  ห้อง
ประชุม ท 410  อาคารทีปวิชญ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว)  ในการนี้  มี
ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้บริหารจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลก  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     เข้าร่วมสัมมนา  จ านวนทั้งสิ้น  
110  คน  ซึ่งสรุปผลการสัมมนาได้  8  ประเด็น  ดังนี้  1)  การจัดการน้ า  2)  การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม  3)  การสาธารณสุขส าหรับผู้สูงวัยและผู้พิการ  4)  การพัฒนาคุณภาพการเกษตรชุมชน
ด้านกระบวนการผลิต  การแปรรูปและการตลาด     5)  การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
และการปกครองในชีวิตประจ าวัน  6)  การพัฒนาบุคลากรครูในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  7)  
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  หรือสินค้าชุมชน  8)  การสืบสานวัฒนธรรม ถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดท าเป็นแนว
ทางการจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเตรียมจั ดท าค าขอตั้ง
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการในปีต่อไป   

2.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดประชุมหารือแนวทางในการด าเนินงานโครงการบริการวิชา
การและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฯ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจ าปีงบประมาณ  2557        ในวันที่  20  กันยายน  
2556  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว)  
เพ่ือส่งเสริม  และสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและโครงการตาม
แนวพระราชด าริได้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น  ซึ่งสรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้  แผนบริการ
วิชาการ  จ านวน  40  โครงการ  เป็นเงิน  1,500,000  บาท  และแผนส่งเสริมสืบสานโครงการ อัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  จ านวน  18  โครงการ  เป็นเงิน  2,213,200  บาท     

3.  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการและโครงการตามแนวพระราชด าริเป็นระยะ  เพ่ือก ากับและติดตามให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้  นอกจากนี้  ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การประเมินความส าเร็จของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน  
ในวันที่  29  พฤษภาคม  2557  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว)  ซึ่งมีอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จ านวนทั้งสิ้น  
50  คน  สรุปผลการประชุมได้ดังนี้  1.  แนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน  สามารถด าเนินการได้  2  รูปแบบ  คือ  การน าความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการ
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กับการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดคล้องกัน  และการบูรณาการโดยให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีม
ผู้ให้บริการวิชาการ  2.  แนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย    3.  แนวทางการ
ประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ  จะต้องให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ประเมินในเบื้องต้นก่อน
ว่าได้ด าเนินการ    บูรณาการส าเร็จตามแผนของโครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่  หลังจากนั้นให้
คณะกรรมการในระดับคณะเป็นผู้ประเมินความส าเร็จว่าได้ด าเนินการบูรณาการส าเร็จตามแผนระดับ
คณะหรือไม่  และสุดท้ายให้คณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัยประเมินว่ามีการบูรณาการ   เป็นไป
ตามแผนของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

4.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ  โครงสร้าง  กฎ   
ระเบียบ  ข้อบังคับ และวิธีการด าเนินงานในการจัดตั้งศูนย์เพ่ือจัดหารายได้  ตลอดจนศึกษาดูงาน
ศูนย์จัดหารายได้  เพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินการจัดตั้งศูนย์จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  โดย
ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน  ณ  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ในวันที่  9  ธันวาคม  2557  และได้กลับมาจัดท า (ร่าง)  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ  พ.ศ. 2557  โดยได้มีการประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา  (ร่าง)  ระเบียบดังกล่าว  ก่อนที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  ขณะนี้  อยู่ระหว่างการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

5.  สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุมและด าเนินงานต่าง ๆ  
เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชด าริ  ดังนี้   

  5.1.  เข้าร่วมประชุม  เรื่อง  “การอบรมเชิงปฏิบัติการสนองพระราชด าริและการ
ด าเนินงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ”  ในวันอังคารที่  8  ตุลาคม  2556  ณ  ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1  
ชั้น 12  อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร   

  5.2  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก”  ครั้งที่ 2/2556  เพ่ือสรุปความก้าวหน้าของการเตรียมงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ  ในวันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน  2556  ณ  ห้องประชุมอาคาร
รับรอง  ส านักพระราชวัง  พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า)  กรุงเทพมหานคร   

5.3  การลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจสถานที่ในการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยฯ ในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  ในวันที่  4  ธันวาคม  2556  ณ  
เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี 

5.4  เข้าร่วมสัมมนาในโครงการ  “ตามรอยพระบาทร่วมใจส่งเสริมพลังงานทนแทนสู่ชุมชน”  
ในวันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์  2557  ณ  ห้องแกรนด์รูม  ชั้น  4  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
นครพิงค์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ่
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5.5  การเดินทางไปเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ในวันที่  6 – 9  พฤษภาคม  2557  ณ  โรงแรมเมาน์เทนพาร์ค  
อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ให้บริการวิชาการขึ้น  ในลักษณะการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อเรื่อง  “การประเมินผล
กระทบที่เป็นประโยชน์จากการบริการวิชาการสู่สังคม”  ให้แก่คณาจารย์ที่โครงการบริการวิชาการ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และผู้สนใจ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานประเมินผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ  โดยมีคณาจารย์และ
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จ านวนทั้งสิ้น   35  คน  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 
การประเมินผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ  

สามารถประเมินได้  5  มิติ  11  ตัวบ่งชี้ส าคัญ  (key performance Indicators)  คือ  มิติผลกระทบ
ทางสังคม  มี  6  ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย  1)  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ของผู้รับบริการ
ในการพัฒนา  2)  เครือข่ายความร่วมมือ/ เครือข่ายขยายผล  3)  แหล่งเรียนรู้/ ฐานข้อมูลความรู้ที่
เป็นประโยชน์  4)  ประโยชน์และคุณค่าต่อคนในสถาบันหรือต่อผู้ให้บริการวิชาการ  5)  การน าผล
การบริการวิชาการมาปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการ  6)  การได้รับรางวัล/ ได้รับการยกย่อง
ของผู้ให้บริการวิชาการ  มิติผลกระทบทางเศรษฐกิจ  มี  2  ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย  1)  คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  หรือผลงานของผู้รับบริการวิชาการ  2)  มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดกับบุคคล  กลุ่มคน  
และชุมชน  มิติผลกระทบทางวัฒนธรรม  มี  1  ตัวบ่งชี้  คือ  การพัฒนาบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ของ
กลุ่มผู้รับบริการ  มิติผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  มี  1  ตัวบ่งชี้  คือ  สภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน/ 
หน่วยงาน/ พ้ืนที่ที่ได้รับการบริการวิชาการ  มิติผลกระทบทางสุขภาพ  มี  1  ตัวบ่งชี้  คือ  สุขภาพ
ของผู้รับบริการ นอกจากนี้  ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ  คือ  1.  ความชัดเจนของผลการด าเนินงานตาม
โครงการที่สามารถเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ผลกระทบ  เกิดขึ้นในโครงการบริการวิชาการที่มีความ
ต่อเนื่อง  มากกว่าโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในระยะสั้น  2.  กลุ่มโครงการตามแนว
พระราชด าริ  สามารถน าผลการด าเนินโครงการมาวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ครอบคลุมมิติของผลกระทบ  
ตัวบ่งชี้ผลกระทบ  และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  มากกว่ากลุ่มโครงการบริการวิชาการสู่สังคม  
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และกลุ่มโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  3.  มิติผลกระทบทางสังคม  มีจ านวนตัวบ่งชี้
มากที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอ่ืน ๆ 

3. โครงการจัดนิทรรศการนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้
เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ประจ าปี  
2557  ในระหว่างวันที่  9 – 20  มกราคม  2557  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  
เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการอยู่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ  โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชม
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธ  จ านวนทั้งสิ้น  1,200  คน  ซึ่งกิจกรรมภายในบูธประกอบด้วย    

1.  การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เข้าร่วมสนองโครงการ  จ านวน  8  โครงการ  
ได้แก่  1)  โครงการหมักแก๊สชีวภาพเพ่ือใช้หุงต้มในครัวเรือน  2)  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  3)  
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  4)  โครงการอนุรักษ์พรรณไม้น้ า  5)  โครงการพืชสวนสมุนไพร  6)  
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก   7)  โครงการอนุรักษ์พันธ์หญ้าแฝก  8)  โครงการไบโอดีเซล 
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2.  การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เช่น  สาธิตการท า
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  สาธิตการท าสิ่งประดิษฐ์จากพันธุ์ไม้แห้ง  สาธิตการท าน้ ามันไบโอดีเซล  
สาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากใยบัว และการร้อยลูกปัดของชมรมผู้สูงอายุจากโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว  สาธิตการท าถังหมักแก๊สชีวภาพ  สาธิตการท าแชมพูมะกรูดและการท าพันธุ์ไม้แห้ง  ซึ่งจะ
สลับสับเปลี่ยนกันไปทุกวัน 
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 3.  มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เช่น  ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ผักและผลไม้จากแปลง
เกษตรของมหาวิทยาลัยฯ  ต้นไม้ผล  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  และไม้สวนครัวต่าง ๆ 

 

4. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน    
    กิจกรรม“เสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-Net” 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดกิจกรรม  “เสริมทักษะการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
สอบ O-Net”  ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัด
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  31  จ านวน  2  ครั้ง  คือ  ครั้งที่  1  ในระหว่างวันที่  19 – 
20  ธันวาคม  2556  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ชั้น  3  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  ครั้งที่  2  ในระหว่างวันที่  16 – 17  มกราคม  2557  ณ  ห้องประชุม
ราชาวดี  ชั้น  3  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  โดย   ได้เชิญครู
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน  4  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ในการ
นี้  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  42  คน  และครูผู้สอน  จ านวน  7  คน  ซึ่งผลการด าเนินงาน  
คือ  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้ผ่านเกณฑ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
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กิจกรรมค่ายวิชาการ  “Science Camp” 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ  “Science Camp”  ให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่  31  ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน  4  โรงเรียน  ในระหว่างวันที่  22 – 23 กุมภาพันธ์  
2557  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  โดย
รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์  ศศิวิมล  อาจารย์คณะครุศาสตร์  พร้อมด้วยนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ (คบ.ปี 5)  กลุ่ม  1  จ านวน  12  คน  เป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้  
จ านวน  6  ฐาน  ในการนี้  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  20  คน  และครูผู้สอน  จ านวน  
จ านวน  10  คน  ซึ่งผลการด าเนินงาน  คือ  นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สั งกัดกอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่   31  จ านวน  4  แห่ง  ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับ
ประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

  

  
 

กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ร่วมกับ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และ  คณะ    ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จัดกิจกรรม  
“อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน”  ให้แก่  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน      และผู้ดูแลเด็ก  
ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  31  จ านวน  7  
แห่ง  ในระหว่างวันที่     6 – 9  พฤษภาคม  2557  ณ  โรงแรมเมาน์เทนพาร์ค  อ าเภอเขาค้อ  
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จังหวัดเพชรบูรณ์  จัดอบรมใน  3  หลักสูตร  ได้แก่  1.  หลักสูตรผู้บริหาร  เรื่อง  “หลักการบริหาร
สถานศึกษา”  มีผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  7  คน  2.  หลักสูตรครูผู้สอน  เรื่อง  “เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย”  มีครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรม  จ าวน  35  คน  3.  
หลักสูตรผู้ดูแลเด็ก  เรื่อง  “เทคนิคการจัด    การเรียนรู้  การดูแลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เด็กก่อนปฐมวัย”  มีผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  12  คน  ผลการด าเนินงาน  คือ  ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อและเทคนิคการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

  

  
 

 



หน้า | 33  
 

5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
      สถาบันวิจัยและพัฒนา  น าโดย  อาจารย์ ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ  รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา  ผู้รับผิดชอบโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประภาศิริ  ใจผ่อง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อาจารย์ ดร.พรชัย  ทองเจือ    อาจารย์
กาญจนา  สุขพิทักษ์  คณะครุศาสตร์  อาจารย์ ดร.สุพัตรา  เจริญภักดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และนางจิตรา  มีค า  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เรื่อง  “5  
องค์ประกอบ”  ในระหว่างวันที่  27 – 31  ตุลาคม  2556  ณ  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์   

จากการเข้ารับการอบรมดังกล่าว  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   นอกจากนี้  ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ฝึกปฏิบัติการใน  5  
องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบที่  1  การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้  องค์ประกอบที่  2  การรวบรวม
พรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  องค์ประกอบที่  3  การศึกษาข้อมูลด้านต่าง  ๆ (พรรณไม้ที่สนใจ)  
องค์ประกอบที่  4  การรายงานผลการเรียนรู้  และ  องค์ประกอบที่  5  การน าไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา  
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กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการในโครงการ อพ.สธ.   
      สถาบันวิจัยและพัฒนา  น าโดย  อาจารย์ ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ  รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.  มลนิภา  ศิลาอาสน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ  
ใจผ่อง  อาจารย์ ดร.กาญจนา  ธนนพคุณ  อาจารย์ ดร.สุพัตรา  เจริญภักดี  อาจารย์  สิริเดช  กุล
หิรัญบวร  อาจารย์นริศรา  สุวิเชียร  นายอรรถพงษ์  สุดแก้ว  นางนาวจิราพร  ตั้งใจ  และนางจิตรา  
มีค า  ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตา
โลก”  ในระหว่างวันที่  20 – 26  ธันวาคม  2556  ณ  เขื่อนศรีนครินทร์  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
งานนี้ 
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6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านประชาคมอาเซียน  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านประชาคมอาเซียนภายใต้กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

     กิจกรรมการประกวดและออกแบบจัดท าเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก  ในหัวข้อ “3 เสา
หลักอาเซียน” ได้พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน  ผ่าน
การประกวดออกแบบจัดท าเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก  ในหัวข้อ “3 เสาหลักอาเซียน” 

 
    กิจกรรมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งสร้างบรรยากาศในองค์กรส าหรับการ
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน  อีกทั้งบุคลากรมีความพร้อมและสามารถปรับตัวเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
    กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้มีโอกาสสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ  การสร้าง ก าลังใจ และทัศนคติที่ดีให้แก่
บุคลากร  อีกทั้งยังได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้อาเซียนเพ่ือให้ก้าวทันต่อประชาคมอาเซียน 
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งานเครือข่ายความร่วมมือ 
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม  ตามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาสังคม ซึ่งได้ด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่การเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา กิจกรรมเครือข่าย  รวมไปถึงการจัดประชุมเครือข่ายด้านวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินกิจกรรมเครือข่ายดังนี้  

 
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

 
สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย 

 
เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี  “คลินิกเทคโนโลยี” 
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13. ผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

องค์ประกอบท่ี 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ลักษณะท่ีพบและประเด็นที่ให้ขอ้มูลป้อนกลับ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินการ 

5.00 ดีมาก จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง                                                                                 
    1. มีกระบวนการพัฒนาแผนท่ีดี บุคลากรมี
ส่วนร่วมทั้งกระบวนการ 
    2. มีกลไกการติดตามที่ชัดเจน  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง                       
1. ควรมีการหารือกับมหาวิทยาลยัเกี่ยวกับ

พันธกิจของสถาบันให้สอดคล้องกนั 
    2. ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน 
    3. ด้านการวิจัย 
    4. ด้านบริการวิชาการ 
    5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    6. ควรวิเคราะห์ให้เห็นความเกีย่วเนื่องของ
แบบปฏิบัติการประจ าปี 2556-2557  

2. การผลติบัณฑิต 5.00 ดีมาก จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง                                                         
    บุคลากรอยู่ในวัยท างานอย่างเข็มแข็งและมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง                                                
     การพัฒนาบุคลาการควรก าหนดจุดที่ต้องการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ พันธ์กิจ 
เป้าหมายของสถาบันนอกเหนือจากความต้องการ
ของบุคลากร 
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องค์ประกอบท่ี 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ลักษณะท่ีพบและประเด็นที่ให้ขอ้มูลป้อนกลับ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

4. การวิจัย 4.83 ดีมาก จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง                                                
    1. ระบบกลไกท่ีชัดเจนในเรื่องการวิเคราะห์
สังเคราะห์ผลงานวิจัยและมีช่องทางในการ
เผยแพร่ทีก่ว้างขวาง เช่น วิทยุ จุลสาร เว็บไซต์ 
แต่ควรมผีู้อ่านปรับบทความ เพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น 

2. มีคณะกรรมการชุดต่างๆด้านการวิจัย แต่ 
ควรมีการจัดท ารายงานการประชุมให้ครบถ้วน 

3. มีการก าหนดกลไกการบูรณาการ 
กระบวนการวิจยักับพันธกิจอื่นๆ แต่โครงการที่
ปรากฏยังไม่ค่อยสอดคล้องกับกลยุทธ์เท่าที่ควร 
ควรมีการทบทวนโครงการใหส้อดคล้องกันมากข้ึน
อาจมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านความส าเร็จใน
การบูรณาการและรางวัลจูงใจ  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง                                          
       ไม่มีหลักฐานการน าผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการด าเนินการดา้นการวจิัยไปปรับปรุง
การด าเนินงาน เมื่อมีการประเมินสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสิ่งสนับสนุนการท าวิจยัแล้ว ควรน าผล
การประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พัฒนาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขทุกประเด็น 

5. บริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก จุดแข็ง 
   1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการที่ชัดเจน 
   2. มีเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอกท่ีหลากหลาย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง                                                  
    เพิ่มการบริการวิชาการในลักษณะการหา
รายได้ โดยคัด สรร จากงานวิจัย หรือความ
เช่ียวชาญของบุคลากร  

7. การบริหารและการจัดการ 4.78 ดีมาก จุดแข็ง 
    1. ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์มีแนวทางในการบริหาร
และด าเนินงานท่ีชัดเจน ซึ่งขับเคลือ่นตามนโยบาย
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องค์ประกอบท่ี 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ลักษณะท่ีพบและประเด็นที่ให้ขอ้มูลป้อนกลับ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่านแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนการ
ปฏิบัติงาน และโครงการกิจกรรมต่างๆ 

2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ 
ฐานข้อมูลต่างๆตามพันธกิจของสถาบันเพื่อใช้ใน
การบริหารและตัดสินใจได้ดีจากการประเมินรอบ
ที่ผ่านมา  

แนวทางเสริมจุดแข็ง                                                  
    กระบวนการจัดการความรู้ท าให้เกิดผลปฏิบตัิ 
ที่ด ี
ด้านการจดัท าโครงการวิจัยตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริ แนวปฏิบัติทีด่ีในด้านการบูรณาการ 
วิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัย และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการเก็บข้อมูลต่างๆ  

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง                             
1. ควรมีการจดัประชุมคณะกรรมการประจ า 

สถาบันให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามอ านาจ
หน้าท่ี ได้แก่ ก าหนดนโยบายการพัฒนา ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่สถาบัน 
    2. กระบวนการจัดการความรู้ ควรจะเกดิจาก 
การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าการเชิญวิทยากร
มาบรรยาย 1 ครั้งหรือ 2 ครั้ง ซึ้งหากเป็นไปได้ 
ค ว ร เ น้ นก ร ะบวนกา รที่ เ กิ ด จ า กบุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดจา
การแบ่งปัน แล้วตกผลึกออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
อาจเป็นลักษณะกลุ่ม  

9.ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.00 ด ี จุดแข็ง 
     มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ด ี

แนวทางเสริมจุดแข็ง                                                       
    1. ควรปรับเกณฑ์ใหส้อดคล้องกับภารกิจของ
สถาบัน 
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องค์ประกอบท่ี 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ลักษณะท่ีพบและประเด็นที่ให้ขอ้มูลป้อนกลับ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

    2. ควรเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีไดม้ีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทางในการการกันคุณภาพ
ของสถาบัน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง            
    ควรจัดท าสารสนเทศเพ่อการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

เฉลี่ยผลการประเมินทุกตัวบ่งชี  4.82 ดีมาก - 

6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมิน/การสัมภาษณ์ 
1. เกณฑ์ข้อ 5 ของตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ยาวเกินไป ควรพิจารณาทบทวน 
2. ควรพิจารณาปรับปรุงตัวบ่งช้ีที่ 4.6 และเกณฑ์ทุกข้อเสียใหมเ่พื่อให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น จะเนน้ท่ีวิจัยหรือการ

บริการวิชาการ เกณฑ์ข้อที่ 4 ตัวบ่งช้ีของโครงการตามแผน หมายถึง โครงการวิจัยหรือบิการวิชาการ แผนงานในเกณฑ์ข้อที่ 5 
หมายถึง แผนงานด้านใด เป็นต้น 

3. ควรมีการพิจารณาเพิ่มตัวบ่งช้ีด้านประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวจิัย  
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โครงการ/กิจกรรมเด่นในรอบปี 
 

1. ชื่อโครงการ   
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การอบรมหลักสูตร “แนวคิด รูปธรรม และเครื่องมือการทา

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน”  
หลักการและเหตุผล   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีปรัชญาว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมี
พ้ืนที่รับผิดชอบหลักที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย  การด าเนินการตามพันธกิจทั้งการเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงจึงเป็นไปเพ่ือการพัฒนางานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม  
จากการทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนางานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการแข่งขันได้และเป็นที่พ่ึงแก่ชุมชน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย  ถึงแม้มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางการสนับสนุนการวิจัยทั้งการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการสนับสนุนทุนวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย  แต่
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกือบครึ่งมักท างานวิจัยเชิงเดี่ยว  ซึ่งเป็นงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัย
ประยุกต์ในศาสตร์ที่ตนเองเชี่ยวชาญ  ไม่ได้ประยุกต์ในลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  
ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานที่บริหารจัดการงานวิจัยจึงจ าเป็นต้องเป็นแกนกลาง
หลักในการผลักดันความร่วมมือระหว่างนักวิจัยดังกล่าวและชุมชนท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาทักษะการท าการวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  จึงมีการจัดการอบรมหลักสูตร “แนวคิด รูปธรรม 
และเครื่องมือการทางานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้แนวคิดและรูปธรรมของการทางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีทักษะ และเครื่องมือในการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

สามารถตั้งค าถาม การออกแบบกระบวนการ และการใช้เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

สรุปผลการด าเนินงาน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “แนวคิด รูปธรรม และเครื่องมือการ

ท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน” วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2557 ณ ชุมชนบ้าน
ร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และ อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  ผลจากการดาเนิน
โครงการครั้งนี้ จะท าให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการท างาน
วิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ิมขึ้ น มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มี
กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษารวมทั้งชุมชนท้องถิ่นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
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หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนและยกระดับการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติต่อไป การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่าน ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือท้องถิ่น ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้และเสริมทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
ซึ่งเป็นนักวิจัย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรวมถึงคณาจารย์ที่สนใจ รวมจ านวน
ทั้งสิ้นกว่า 50 คน  

เมื่อท าการประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมฯ มี

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.50, ร้อยละ 
90.0) และรายด้านทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 2. ด้านวิทยากร 3. ด้าน
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ มีความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด (�̅� = 4.70,ร้อยละ 

94.0) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน(�̅� = 4.53, ร้อยละ 90.6)  ด้าน

ความรู้ความเข้าใจ (�̅� = 4.45, ร้อยละ 89.0) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (�̅� = 4.43,ร้อยละ 88.6) 

และด้านวิทยากร (�̅� = 4.41, ร้อยละ 88.3) ตามล าดับผล 
การประเมินการเรียนรู้ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ผู้เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้

คะแนน ทดสอบก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คะแนน อยู่ในระดับควรปรับปรุง ส่วนคะแนนทดสอบ
หลังอบรมฯได้คะแนนเฉลี่ย 9.17 คะแนน อยู่ในระดับดี สาหรับค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรมฯ มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 83.3   

ผลการทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการเข้าอบรมปฏิบัติการฯ เพ่ือให้สามารถวัดความรู้ของผู้
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดเกณฑ์คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ให้นับว่าผู้เข้าอบรมมี
ความรู้มาก ส่วนผู้ที่ตอบได้คะแนนน้อยกว่าจัดเป็นผู้ที่มีความรู้น้อย จากผลการประเมินก่อนการ
อบรมฯ พบว่า ผู้เข้าอบรมฯ จ านวน 50 คน จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความรู้น้อย ผู้เข้าอบรมฯจ านวน 10 คน 
จัดอยู่ ในกลุ่มผู้มีความรู้มาก และเมื่อจบการอบรมฯแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.0 จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความรู้น้อย ผู้เข้าร่วมอบรมฯจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 
จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความรู้มาก 
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2. ชื่อโครงการ  
กิจกรรมการสัมมนาเพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาด้านการบริการวิชาการและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 หลักการและเหตุผล 
จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงครามที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี พ.ศ. 2565 ที่

จะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ  มีการบริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งพันธกิจ
หนึ่งที่ส าคัญคือการบริการวิชาการแก่สังคม  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่บริหารจัดการงานบริการ
วิชาการซึ่งเริ่มตั้งการก าหนดแนวทางในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  การติดตามผลการ
ด าเนิน  และการประเมินผลส าเร็จเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน   

เพ่ือให้เกิดกระบวนการจัดท าแนวทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการวิชาการอย่างแท้จริง  รวมถึงการหาแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการ
บริการิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีการส ารวจความต้องการเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท า
แนวทางการด าเนินงานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ภายใต้กิจกรรมการจัดสัมมนาเพ่ือ
ส ารวจความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาด้านการบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

 วัตถุประสงค์  
ส ารวจความต้องการด้านการบริการวิชาการงานบริการวิชาการและงานวิจัยเพ่ือจัดท าแนว

ทางการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและงานวิจัย 
สรุปผลการด าเนินงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดสัมมนาเพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาด้ านการบริการ
วิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2557  ณ  ห้อง
ประชุม ท 410  อาคารทีปวิชญ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว)  ในการนี้  มี
ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้บริหารจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลก  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     เข้าร่วมสัมมนา  จ านวนทั้งสิ้น  
110  คน  ซึ่งสรุปผลการสัมมนาได้  8  ประเด็น  ดังนี้  1)  การจัดการน้ า  2)  การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม  3)  การสาธารณสุขส าหรับผู้สูงวัยและผู้พิการ  4)  การพัฒนาคุณภาพการเกษตรชุมชน
ด้านกระบวนการผลิต  การแปรรูปและการตลาด     5)  การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
และการปกครองในชีวิตประจ าวัน  6)  การพัฒนาบุคลากรครูในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  7)  



หน้า | 45  
 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  หรือสินค้าชุมชน  8)  การสืบสานวัฒนธรรม ถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดท าเป็นแนว
ทางการจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเตรียมจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการในปีต่อไป   
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ข้อมูลสารสนเทศ 
1. ข้อมูลสารสนเทศทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จ าแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน ประเภททุน งบประมาณ 
คณะครุศาสตร์ 
1. การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน

การศึกษาข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารสถาน ศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

อ. ดร.นิคม นาคอ้าย วช. ทุนภายใน 220,000  

2. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  

นางจิรประภา อวิรุทธพาณิชย์ กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 40,000  

3. แนวทางการพฒันาสมรรถนะครูสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดภาคเหนือ 

น.ส.จารุวรรณ จันเลือน กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 40,000  

4. แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดตาก 

นายปรีดา เหลือบแล กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 35,000  

5. แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

น.ส.จุฑาทิพย์ ค าสุด กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 55,000  

6. การศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ า
สายงานครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

น.ส.กฤษณา ศรีสุข กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 35,000  

7. การศึกษาสภาพการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

นายภูวดล สายสุวรรณ กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 40,000  

8. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับผลการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 

นางปริญดา อ่อนด้วง กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 40,000  

9. ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กับผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 

นางณัฏฐกานต์ วุฒิเศษฐกรณ์ กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 30,000  

10. การศึกษารูปแบบการใช้อ านาจของผู้บริหารในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร 

น.ส.รัตนาภรณ์ จารุกิตติ์ธีรกุล กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 35,000  

11. การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานกิจการนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย

นายสมพร โพธ์ิก าเนิด กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 30,000  
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เกษตรและเทคโนโลยี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวะศึกษา 

12. การศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของสถาน 
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 

นายเกียรติมนูญ บัวชื่น กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 32,464  

13. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการคิดของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนพวรรณ์ ไชยชนะ กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 64,000  

14. รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

นายศักดิ์นคร สีหอแก้ว กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 76,900  

15. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ
ส าหรับครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 

นางศิริสุภา เอมหยวก กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 56,000  

16. การพฒันารูปแบบการพัฒนาครูในการสร้างข้อสอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 

นายฉลอม ชูยิ้ม กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 64,000  

17. การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังครู
นักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

นายเกษม เป้าศรีวงษ์ กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน 64,000  

18. การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาหลักและวิธีสอนภาษาต่างประเทศตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

อ.ดร.อารีย์ ปรีดีกุล ทุนคณะ ทุนภายใน 10,000  

19. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ตามรูปแบบ เอส ที ดี ท่ีมีผลต่อการเรียนรายวิชา 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อ.สุกัญญา สีสมบา ทุนคณะ ทุนภายใน 10,000  

20. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้นตอนรายวิชามนุษย์กับสังคม ท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์
และความพึงพอใจของนัก ศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

อ.ธัญญาพร ก่องขันธ์ ทุนคณะ ทุนภายใน 10,000  

21. การสอนทฤษฏีดนตรีสากล 1 เรื่อง ขั้นคู่ ผ่าน
วิธีการสอนแบบเรียนร่วมกรณีศึกษา นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

อ.ธิปไตย สุนทร ทุนคณะ ทุนภายใน 10,000  

22. การพัฒนาความสามารถในด้านทักษะชีวิตโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ใน
รายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา 

อ.อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล ทุนคณะ ทุนภายใน 10,000  
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23. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น

ฐานในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
อ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ ทุนคณะ ทุนภายใน 10,000  

24. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบจิกซอร์ ด้วย 
RBD และ ANCOVA 

อ.ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ ทุนคณะ ทุนภายใน 10,000  

25. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผังมโนทัศน์และแผน
ท่ีความคิดของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ทุนคณะ ทุนภายใน 10,000  

26. ผลการใช้กิจกรรมโครงการเป็นฐาน (Project 
Base) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพในรายวิชา PGED 311 จิตวิทยา
บุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาโทจิตวิทยาและการ
แนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

อ. เบญญาพัชร์ วันทอง ทุนคณะ ทุนภายใน 10,000  

27. ความสัมพันธ์ระหว่างการพูดกับตนเองกับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อ.จอมขวัญ รัตนกิจ ทุนคณะ ทุนภายใน 10,000  

28. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 

อ.เทิน สีนวน วช.  ทุนภายนอก 714,600  

29. โครงการจัดท าต้นฉบับรายงานสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
ประเทศไทย 

อ.อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

ทุนภายนอก 160,000  

30. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบ
ผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
วัชพืช 

ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ สกอ.  ทุนภายนอก 60,000  

31. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะของกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

อ.ดร.บัญชา ส ารวยรื่น สสส.  ทุนภายนอก 27,777  

32. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะของกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย 

อ.ดร.บัญชา ส ารวยรื่น สสส. ทุนภายนอก 27,777  

33. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะของกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ.ดร.บัญชา ส ารวยรื่น สสส. ทุนภายนอก 27,777  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

34. การสร้างมูลค่าเพ่ิมและการพัฒนาภูมิปัญญาการท า
กระยาสารทสมุนไพรปรุงรสของกลุ่มแม่บ้านใน
จังหวัดพิจิตร  

ผศ.ดร.น้ าทิพย์ วงษ์ประทีป  วช ทุนภายใน 200,000  

35. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวเสริมโปรตีนจาก
ถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  

ดร.พรดรัล จุลกัลป์  สกอ.  ทุนภายนอก 300,000  
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36. การพัฒนาผงกล้าเชื้อส าหรับหมักข้าวหมากและ

การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวหมากที่มีสารต้านอนุมูล
อิสระสูง  

ดร.เกตุการ ดาจันทา  สกอ.  ทุนภายนอก 400,000  

37. การศึกษาความหลากหลายของลักษณะภายนอก
ของไก่พื้นเมืองเพื่อคัดเลือกและอนุรักษ์พันธุ์ใน
พื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก  

ดร.สุภาวดี แหยมคง  สกอ.  ทุนภายนอก 150,000  

38. การใช้ผ าเพ่ิมมูลค่าทางโภชนาการขนมครองแครง
กรอบ  

ผศ.พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์  สกอ.  ทุนภายนอก 150,000  

39. การจัดการผสมผสานพืชเกษตรกรรมและสมุนไพร
ในภาวะน้ าแล้ง น้ ามาก  

ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์  วช. ทุนภายใน 198,800  

40. การศึกษาความหลากหลายของลักษณะภายนอก
ของไก่พื้นเมอืง เพื่อการคัดเลือกและอนุรักษ์พันธ์ใน
พื้นท่ี จ.พิษณุโลก  

ดร.สุภาวดี แหยมคง  สกอ.  ทุนภายนอก 150,000  

41. การพัฒนาสูตรอาหารเทียมในการเพาะเลี้ยงด้วงเต่า
สีส้ม (Micraspis discolor (F.))  

อ.วณิชญา ฉิมนาค  วช.  ทุนภายนอก 430,000  

42. การคัดเลือกเชื้อรา Metarhizionanisopliae ท่ีมี
ศักยภาพในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนา
ข้าว  

อ.วณิชญา ฉิมนาค  วช.  ทุนภายนอก 430,000  

43. การจัดการศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพริกโดย
ชีววิธีในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย  

อ.วณิชญา ฉิมนาค  วช.  ทุนภายนอก 500,000  

44. การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
สร้างแต้มต่อทางธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปเน้ือสัตว์ ดร.
เกตุการ ดาจันทา และคณะ  

ดร.เกตุการ ดาจันทา  สกว.  ทุนภายนอก 620,000  

45. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัฐพืชแท่งท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น  

อ.จักรกฤษ ศรีละออ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี  

ทุนภายนอก 290,000  

46. โครงการผลของชนิดน้ าตาลต่อค่าดัชนีน้ าตาลใน
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  

ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สกว.  ทุนภายนอก 300,000  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
47. การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหายแบบ

ยั่งยืนให้คงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก 
นายขันแก้ว สมบูรณ์ วช. ทุนภายใน  150,000  

48. การประยุกต์ใช้ปูนปลาสเตอร์เสื่อมสภาพจากการ
ผลิตเซรามิกส์มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อิฐประดับ 

อ.พรชัย ปานทุ่ง วช. ทุนภายใน  180,000  

49. การ พัฒนาเน้ือดินและเคลือบเซรามิคอุณหภูมิต่ า 
ส าหรับผลิตภัณฑ์จอกยางพารา ของกลุ่มผลิต
เครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ต าบลวังนกแอ่น 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ. ดร.นิวัตร พัฒนะ วช. ทุนภายใน  200,000  
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50. การทดลองเนื้อดินปั้นเพื่อผลิตหินแกรนิตเทียม

ส าหรับตกแต่งอาคารจากส่วนผสมของตะกอนดิน
น้ าประปาและเถ้าแกลบ 

ผศ.สนิท ปิ่นสกุล วช. ทุนภายใน  180,000  

51. การพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพัดลมระบาย
อากาศบนหลังคาร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ จังหวัด
พิษณุโลก 

อ.เอกภูมิ บุญธรรม กองทุน  ทุนภายใน  100,000  

52. การพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศ
โดยใช้น้ ากลั่นตัวจากอีวาพอเรเตอร์ 

นายยุทธนา สิงห์เสนา กองทนุ (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

53. การทดลองหาประสิทธิภาพของโซลาร์คอลเล็ค
เตอร์โดยติดต้ังแผ่นสะท้อนแสง 

นายกวีพล คงน่วม กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

54. การพัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นายเจษฎา เจริญรบ กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

55. การพัฒนาเครื่องอัดแก๊สชีวภาพขนาดเล็กส าหรับใช้
ในครัวเรือน 

อ.สิริเดช กุญหิรัญบวร กองทุน ทุนภายใน  100,000  

56. การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานยางพารา
ในจังหวัดพิษณุโลก 

อ.ธนิดา โขนงนุช วช. ทุนภายใน  170,000  

57. เรือนการเกษตรส าเร็จรูป ประยุกต์จากยุ้งข้าวภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

อ.ชาติชาย จันทร์ประทีป วช. ทุนภายใน  180,000  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
58. การพัฒนาหัวก๊าซเอทานอลท่ีมีฐานเป็นซิงค์ออก

ไซด์เตตระพอตเจือด้วยดีบุก 
อ. ดร.ธีระพงษ์ แสนทวีสุข วช. ทุนภายใน  200,000  

59. ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตอุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 

อ. ดร.กาญจนา ธนนพคุณ วช. ทุนภายใน  150,000  

60. คุณสมบัติทางเคมีและทางชีวภาพของสารสกัดดอก
ดาวเรืองท่ีผ่านการสกัดโดยไม่ใช้ตัวท าละลาย
อินทรีย์ 

ผศ. ดร.อนงค์ ศรีโสภา วช. ทุนภายใน  180,000  

61. การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านค
หกรรมศาสตร์ส าหรับผู้สูงอายุ 

อ.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง วช. ทุนภายใน  160,000  

62. บทเพลงเฉพาะถิ่น และความแตกต่างทาง
พันธุกรรมของนกปรอด สกุล Pycnonotus 

อ. ดร.สมบูรณ์ ค าเตจา วช. ทุนภายใน  180,000  

63. ระบบแจ้งเตือนภัยน้ าท่วมผ่าน SMS 
โทรศัพท์มือถือ 

อ.ไพฑูรย์ งิ้วท่ัง วช. ทุนภายใน  150,000  

64. คุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีพักอาศัยในเขต
ชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก 

ผศ. ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ วช. ทุนภายใน  180,000  

65. การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและ
ไนไตรต์ในอาหาร โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิค
โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และเทคนิค
ทางเคมีไฟฟ้า 

อ. ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ วช. ทุนภายใน  180,000  
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66. การศึกษาความไวต่อสารต้านจุลชีพของ 

Staphylococcus aureus สายพันธุ์ต่างๆ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ 
วิจารณกุล 

วช. ทุนภายใน  150,000  

67. การสังเคราะห์แกมมาออริซานอลพอลิเมอร์ลอก
แบบโมเลกุลและการประยุกต์ใช้แยกและวิเคราะห์
สารแกมมาออริซานอลจากข้าวด้วยคอลัมน์พอลิ
เมอร์ลอกแบบโมเลกุล 

อ. ดร.วิษณุ ธงไชย วช. ทุนภายใน  200,000  

68. การย้อมสีด้ายฝ้ายโดยใช้น้ าย้อมธรรมชาติจาก
เปลือกต้นกระท้อน 

ดร.เฉลิมพร ทองพูน  สกอ. ทุนภายนอก  250,000  

69. ละอองเรณูพืชอาหารของแมลงผลมเกสรในวงศ์ 
Apidae (Hymenoptera) ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  สกอ. ทุนภายนอก  300,000  

70. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการ
วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ:มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก  สกอ. ทุนภายนอก  200,000  

71. ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท่ี
สัมพันธ์กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก 

ดร.สุพัตรา เจริญภักดี  สกอ. ทุนภายนอก  150,000  

72. การส ารวจและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไมคอร์ไร
ซาจากกล้วยไม้ของไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์
และเกษตรกรรม 

ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา  สกอ. ทุนภายนอก  200,000  

73. ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์
ของชุมชนในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย 

ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สกอ. ทุนภายนอก  400,000  

74. ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตสถานี
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 

ดร.กาญจนา ธนนพคุณ  สกอ. ทุนภายนอก  150,000  

75. การใช้ประโยชน์จากรงควัตถุของแอคติโนมัยซีต
จากดินจอมปลวกบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามในการย้อมสีเส้นไหมและเส้นใยขนแกะ 

ผศ.นฤมล เถื่อกูล  สกอ. ทุนภายนอก  250,000  

76. ความหลากหลายของรา microfungi ท่ีมีฟรุตบอดี
ขนาดใหญ่ในเขตพ้ืนท่ีสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแก
ราช 

ดร.ร าไพ โกฎสืบ  สกอ. ทุนภายนอก  200,000  

77. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อลูกน้ า
ยุงลายบ้าน 

อ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ์  กองทุน ทุนภายใน  50,000  

78. ศึกษาวิธีการสกัดและทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระจากสารสกัดมะขามป้อม 

น.ส.ศิริรัตน์ พันธ์เรือง  กองทนุ ทุนภายใน  55,000  

79. รากเฉพาะแบบอ่อนของมอดูล อ.ไพโรจน์ เยียระยง  กองทุน ทุนภายใน  50,000  
80. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ

ธรรมชาติกลุ่มศิลปประดิษฐ์โอทอป (OTOP) 
จังหวัดพิษณุโลก 

อ.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง  กองทุน ทุนภายใน  69,600  
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81. เชื้อเพลิงอัดแท่งจากหญ้าเนเปียร์และหญ้าแฝก น.ส.ศิริขวัญ กาศเกษม  กองทุน (ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
ทุนภายใน  5,000  

82. วิเคราะห์โลหะหนักในฝุ่นตกบริเวณบ้านริมถนน
สายหลักในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

น.ส.นุจรี วิศรุตตานนท์  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

83. จุลกายวิภาคของมดตะนอยอกส้ม 
Tetraponerarufonigra (Jerdon,1851) 

น.ส.ณภัทร โสมาลา  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

84. พฤติกรรมของผลเฉลยของระบบสมการเชิงผลต่าง
เชิงเส้นเป็นช่วง x n+1 = | x n | - y n - 7 และ y 
n+1 = x n + |y n| โดยเงื่อนไขเริ่มต้นอยู่ในบาง
บริเวณของ R2 

นายผดุงเกีรติ จันลา  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

85. มหกายวิภาคศาสตร์และมัญชวิทยาของระบบ
ประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของผีเสื้อหนอน
คูนธรรมดา Catopsilia Pomona 
(Fabricius,1785) 

น.ส.ศุภลักษณ์ สุ่มแช่ม  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

86. โปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพรายละเอียดและวัด
ค่าจากภาพหัวอ่านฮาร์ดิสท่ีได้จากกล้องก าลังขยาย
สูงในรูปแบบสองมิติโดยใช้ MATLAB 

นายปรเมษฐ์ ประโยชน์ดี  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

87. การกระจายของประชากรนกปรอด 
(Pycnonotidea) ในเขตพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าน่านจังหวัด
พิษณุโลก 

น.ส.ภาวิณี เสนานุช  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

88. เส้นลวดนาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีเตรียมโดยวิธีจุ่มเคลือบ น.ส.ชไมพร ทองแพง  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

89. การเปรียบเทียบฉนวนของเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้
วัตถุดิบท่ีหาง่ายในชุมชน 

น.ส.ชัญญานุช แรงเขตกรรม  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

90. อิทธิพลของความเข้มข้นของสารตั้งต้นและอุณหภูมิ
ในการสังเคราะห์ต่อสมบัติของโครงสร้างนาโนซิ
งค์ออกไซค์ท่ีเตรียมด้วยวิธีการตกตะกอนทางเคมี 

น.ส.ศิริวิมล ป้อมเมฆ  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

91. โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซค์ท่ีเตรียมจากวิธี 
chemical bath deposition 

นายพงษ์วิทย์ เมืองนุ่ม  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

92. นาฬิกาแดดแบบอะนาเล็มมาติค น.ส.นันทนา เปลี่ยนสะอาด  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

93. ผลของน้ าหมักดอกดาวเรืองต่อการเติบโตของ
ผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ท ามือ 

น.ส.ชิดชนก รอดเทศ  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  5,000  

94. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง สารละลาย ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

น.ส.จิราภรณ์ คงหนองลาน  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  40,000  
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95. การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสาร

ท่ีได้รับการสอนโดยเสริมชุดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

น.ส.นันทวัน ขวัญศรีทองมั่น  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  40,000  

96. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

น.ส.อุ่นเรือน ชูยิ้ม  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  40,000  

97. การประยุกต์ใช้พืชในการบ าบัดน้ าเสียท่ีปนเปื้อน
โลหะหนัก 

นายภิญโญ กรุดธูป  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  40,000  

98. การใช้ประโยชน์จากสารสกัดดอกอัญชันเพื่อใช้เป็น
อินดิเคเตอร์กรด-เบส และการวิเคราะห์ปริมาณ
กรดอะซิติกในน้ าส้มสายชู โดยเทคนิคโฟลอินเจค
ชันอะนาลิซิส 

นายปิยะวัฒน์ ไกรสร  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  40,000  

99. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อ พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการตั้งสมมติฐาน 
รายวิชาพันธุศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  ทุนคณะ ทุนภายใน  8,000  

100. ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
รายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

อ.ดร.นววรรณ ทองมี  ทุนคณะ ทุนภายใน  8,000  

101. ระบบการจัดการเวลาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยการบันทึกลายน้ิวมือ 

อ.ธงรบ อักษร  ทุนคณะ ทุนภายใน  8,000  

102. ปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักสถิติของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อ.บัญชา ศรีสมบัติ  ทุนคณะ ทุนภายใน  8,000  

103. การเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้  ทุนคณะ ทุนภายใน  18,000  

104. ไอดีลกึ่งเฉพาะและแกมมากึ่งเฉพาะ ในเอจ-ีกรุป
พอยด ์

อ.ไพโรจน์ เยียระยง  ทุนคณะ ทุนภายใน  18,000  

105. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความ หลากหลายของ
พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองในจังหวัดพิษณุโลก 

อ.รติพร สุดเสนาะ  ทุนคณะ ทุนภายใน  18,000  

106. ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวาน ชนิดท่ี 2 ในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

อ.เอกภพ จันทร์สุคนธ์  ทุนคณะ ทุนภายใน  18,000  

107. Seasonal variations of black carbon in 
atmospheric particulate in lower north of 
Thailand 

ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  สกว. ทุนภายนอก  240,000  

108. ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อการ
เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ : กรณีศึกษาต ารวจภูธร
ภาค จังหวัดพิษณุโลก 

รตอ.หญิงกิ่งแก้ว ส ารวยรื่น  สสส. ทุนภายนอก  50,000  

109. ภาวะความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ ตามแนวคิดการสร้างเสริมองค์กร 
สุขภาวะ (Happy Workplace) 

อ.ดร.จิตศิริน ลายลักษณ์  สสส. ทุนภายนอก  50,000  
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน ประเภททุน งบประมาณ 
110. การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลและ

พัฒนาวิธีระบบไมโครโฟลอินเจคชันอะนาลิซีส
ส าหรับตรวจหาปริมาณฟอสเฟสตกค้างใน น้ า
ยางพารา 

ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย  สกว. ทุนภายนอก  330,000  

111. ลักษณะเฉพาะของสมการเชิงผลต่างตรรกยะและ
ระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง (ทุน สกว.) 

ผศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สกว. ทุนภายนอก  210,000  

112. การพัฒนาส่ือ 3 มิติ แบบรูปหลายเหลี่ยม เรื่อง ลด
โลกร้อนด้วย การใช้แก้วส่วนตัว 

ผศ.กฤติกา สังขวดี  ทุนคณะ ทุนภายใน  8,000  

113. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการตั้งสมมุติฐาน 
รายวิชาพันธุศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาตรี มรพส 

ผศ.ดร. ธัชคณิน จงจิตวิมล  ทุนคณะ ทุนภายใน  8,000  

114. การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนภัยน้ าท่วมจาก
อุปกรณ์ท่ีหาได้ในท้องถิ่น 

อ.ดร.วสุ พันไพศาล  ทุนคณะ ทุนภายใน  18,000  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

115. การศึกษาความสามารถด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กิจกรรมการละคร 

นางปริศนา เอี่ยมสะอาด  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  33,600  

116. ชุดส่ือประสมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

น.ส.ณัฐิตรา มีนิล  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  33,800  

117. การศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์  

น.ส.ธนัญกรณ์ สุขศิริ  กองทุน (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ทุนภายใน  32,000  

คณะวิทยาการจัดการ 

118. แผนงานวิจัย การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิ
ปัญญาผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ต าบลเนิน
ปอ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเพ่ือรองรับ
กระบวนการทัศน์ประชาคมและเศรษฐกิจอาเซียน 

ผศ.บุษบา หินเธาว์ วช. ทุนภายใน  820,000  
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2. ข้อมูลสารสนเทศการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 
ชื่อเรื่อง ผู้น าเนอ สังกัด แหล่งเผยแพร่ ปีท่ี

น าเสนอ 
ประเภท
ผลงาน 

1. SELF-REGULATED 
LEARNING : A KEY OF 
A SUCCESSFUL 
LEARNER IN ONLINE 
LEVIRONMENTS IN 
THAILAND 

บัญชา ส ารวยรื่น  คณะครุศาสตร์ Journal of 
Educational 
Computing Research 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

2. Iterative 
approximation 
methods for mixed 
equilibrium problems 
for a countable 
family of quasi-f-
asymptotically 
nonexpansive 
multivalued 
mappings in Banach 
spaces 

ภัคพล ปรีชาศิลป์  คณะครุศาสตร์ Fixed Point Theory 
and Applications 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

3. Viscosity 
approximation 
methods for 
nonexpansiveemigrou
ps in CAT(0) spaces 

ภัคพล ปรีชาศิลป์  คณะครุศาสตร์ Fixed Point Theory 
and Applications 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

4. The modified general 
iterative methods for 
asymptotically 
nonexpansivesemigro
ups in Banach space 

ภัคพล ปรีชาศิลป์  คณะครุศาสตร์ Journal of 
Inequalities and 
Application 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

5. Viscosity 
approximation 
methods for 
nonexpansive 
mappings in 
CAT(0)spaces 

ภัคพล ปรีชาศิลป์  คณะครุศาสตร์ Journal of 
Inequalities and 
Application 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

6. Existence theorems 
of the hemivariational 
linequality overned 
by a multi-valued 

ภัคพล ปรีชาศิลป์  คณะครุศาสตร์ Journal of Global 
Optimization 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 
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ชื่อเรื่อง ผู้น าเนอ สังกัด แหล่งเผยแพร่ ปีท่ี
น าเสนอ 

ประเภท
ผลงาน 

map perturbed with a 
nonlinear term in 
Banach spaces 

7. การผลิตเทมเป้ถั่วเหลือง
ด้วยผงกล้าเชื้อ 
Rhizopus oligosporus 
TISTR 3098 ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

พรดรัล จุลกัลป์  
ธนพล กิจพจน์ 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 Rajabhat J.Sci. 
Humanit. Soc. Sci. 

2556/14(
1) 

รายงานสืบ
เนือ่งจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

8. เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของด้วงเต่า 
ตัวห้ าสามชนิดท่ีเลี้ยงด้วย
เพล้ียอ่อนถั่ว 

ณัฐปกรณ์ แก้วธิ  
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  
วิภา หอมหวน สิริรัตน์ แสน
ยงค์ วณิชญา ฉิมนาค 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

9. ผลของตัวท าละลายต่อ
ปริมาณสารประกอบฟี
นอล ฟลาโวนอย และ
ความสามารถต้าน
ออกซิเดชันของสารสกัด
เปลือกกล้วย 

เพชรรีวรรณ เอี่ยมพงษ์  
เกตุการ ดาจันทา 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 การประชุมวิชาการ
วิจัยร าไพพรรณณี ครั้งท่ี
7 

2556 รายงานสืบ
เนือ่งจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

10. การพัฒนาสูตรอาหาร
เลี้ยงเชื้อจากแป้งส าหรับ
เพาะเลี้ยง bacillus 
subtilis 

จักรกฤษ แจ่มจันทร์ เกตุการ 
ดาจันทา 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 การน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครื่อข่าย
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี11 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

11. Physicochemical 
characteristic of 
Thunya-sarin and 
Hom-Lanna rice flour 

Jirapa Pongjanta, Ni-orn 
Chomsri, Kanyannt 
Siritunya and Chutima 
lerdluksamee 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 International 
Conference on 
Starch 
Technology:Starch 

2013 วารสาร
ระดับชาติ 

12. ผลของร าข้าวต่อคุณภาพ
ของไอศกรีมกะทิสดไขมัน 

อุทัยวรรณ ฉัตรธง  คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 วารสารวิจัยราชภัฏ 
พระนคร สาขา
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ปีท่ี 7 

2556 วารสาร
ระดับชาติ 

13. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
รายได้ในการผลิตโคเน้ือ
ของเกษตรรายย่อย 
ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

สุภาวดี แหยมคง  คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 วารสารเกษตรนเรศวร 
คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี
ท่ี 14 

2556 วารสาร
ระดับชาติ 
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ชื่อเรื่อง ผู้น าเนอ สังกัด แหล่งเผยแพร่ ปีท่ี
น าเสนอ 

ประเภท
ผลงาน 

14. ผลของระดับการใช้กาก
มันส าปะหลังแห้งจากการ
ผลิตเอทานนอลในสูตร
อาหารต่อกระบวนการ
หมักย่อยในกระเพาะหมัก
และการย่อยได้ในโค
พื้นเมืองเจาะกระเพาะ
อาหาร 

ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 วารสารเกษตร 2556 วารสาร
ระดับชาติ 

15. starch update 2013 
the 7 th 
internationnal 
conference on starch 
technology 

 ่Jirapa Pongjanta 
Ni-orn Chomsri, Kanyannt 
Siritunya Chutima 
lerdluksamee 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 The 7th 
Internationnal 
conference, Miracle 
Grand Convention 
Hotel, 
Bangkok,Thailand 
21-22 Noverber 
2013 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

16. Efficiencies of 
chemical Techniques 
for Rice Grain 
Freshness 

Srikaeo, K.  
Panya, U. 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 Rice Science 2013/20(
4) 

วารสารระดับ
นานาชาติ 

17. Antioxidant 
capacities,tatal 
phenolics and 
flavonoids in black 
and yallow soybeans 
fermented by Bacillus 
subtilis 

Dajanta, K.,Janpum, P.and 
Leksing,W 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 International Food 
Research Journal 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

18. Changes in 
biochemical and 
nutritionnal qualities 
of aerobic and 
vacuum-packaged 
thua nao during shelf-
life storage 

Dajanta, K 
Apishartsarangku,A 
Chukeatiroote, E 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 Pakistan Journal of 
Biological Sciences 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

19. Effects of amylose 
and resistand starch 
on starch digestibility 

Mir,J.A., Seikaeo ,K. and 
Garcia, J 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 International Food 
Research Journal 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 
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ประเภท
ผลงาน 

of rice flours and 
starches 

20. Physicochemical 
properties and starch 
digestibility of scirpus 
grossus flour and 
starch 

Lerdluksamee ,C.,b 
Srikaeo, K., tutusaus, 
J.A.M. and Dieguez, J,G. 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 Carbohydrate 
Polymers 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

21. Bio-Hadrogen 
production from 
pineapply waste 
extract by anaerobic 
mixed cultures 

Reungsang, A.   คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 ENERGIES 2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

22. Non-sterile biio-
hydrogen 
fermentation from 
food waste in a 
continuous stirred 
tank reactor 

 Reungsang, A., Sreela-or, 
C Plangklang,P 

 คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
อาหาร 

 International 
Journal of Hydrogen 
Energy 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

23. Genetic Algorithm 
based Robust control 
for UPS Inverter 
Control. 

PiyapongOlranthichachat 
MontholFak-aim 
Narongtrakul. 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 The IASTED 
International 
Conference, Power 
and Energy Systems 
(AsiaPES 2013) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

24. Genetic Algorithms 
based Automatic 
boundary Selection 

of Robust Η¥ loop 
shaping PID control 
for DC/DC Converter. 

 PiyapongOlranthichachat 
SomyotKaitwanidvilai. 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 The IASTED 
International 
Conference, Power 
and Energy Systems 
(AsiaPES 2013.) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

25. Feasibility Study of 
Electric Generation 
From Wind Power at 
ThungThalaykaew in 
Phitsanulok, Thailand. 

ThaweesakTanaram 
EakpoomBoonthum 
WachiraLimsripraphan 
NutteeThongsuk. 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 Education, 
Language, Society, 
Science and 
Engineering ASEAN 
and its Neighbors. 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

26. Study on the effect 
of Introduction 
generator in case of 
the loss of Magnetic 

 NutteeThungsuk 
SukdawutBoontua 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 . Education, 
Language, Society, 
Science and 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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ประเภท
ผลงาน 

field from Permanent 
magnet. 

ThanasupThaochalee 
ArckarakitChaithanakulwat 
ThaweesakTanaram. 

EngineeringASEAN 
and its Neighbors. 

27. Thermal Performance 
Testing of Heat Pipe 
Evacuated Tube with 
Compound Parabolic 
Concentrating Solar 
Collectorby ISO 9806-
1. 

 WisutChramsa-ard 
SorawitSonsaree. 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 The 11th Eco-
Energy and Materials 
Science and 
Engineering 
Symposium. 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

28. Awareness of Urban 
Transportation 
Sustainability: A Case 
Study in Bangkok, 
Thailand. 

Hnin Yu Aung, Donyarit 
Settasuwacha  
Pichai Taneerananon. 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 Jour. Journal of 
Society for 
Transportation and 
Traffic Studies (JSTS) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

29. Highway-Railway 
Grade Crossing (HRGC) 
Crash Scene 
Investigation: A Case 
Study of Southern 
Thailand. 

Donyarit Settasuwacha 
Paramet Luathep Pichai 
Taneerananon. 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 The 18th National 
Convention on Civil 
Engi neering. 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

30. A Study of Human 
Behavior at Highway-
Railway Grade 
Crossing (HRGC) in 
Thailand. 

Donyarit Settasuwacha 
Paramet Luathep Pichai 
Taneerananon 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 The 10th 
International 
Conference of 
Eastern Asia Society 
for Transportation 
Studies. 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

31. Phase and Electrical 
Properties of PZT 
Thin Films Embedded 
with CuO Nano-
Particles by a Hybrid 
Sol-Gel Route 

 ธราทิพย์ ศรีสัตตบุตร  คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ Electronic 
Materials Letters. 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

32. การศึกษาระบบการ
จัดการโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ : กรณีศึกษา 

อลงกรณ์ เมืองไหว 
จิระเดช ต๊ะวัน, 
วิษณุ ถนอมวงศ์  
ศุภวิชญ์ อิทธิมา 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการประจ าปีด้าน
การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ครั้งท่ี 
13 (โลจิสติกส์และโซ่

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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อุปทาน ส าหรับ
ประชาคมอาเซียน 

33. การศึกษาระบบการ
จัดการโซ่อุปทาน
ยางพาราของอ าเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ธณิดา โขนงนุช 
ทัศวรรณ สมานวงศ์ 
ไกรสิทธิ์ บุญด้วย  
ณัฐพล ปั้นแก้ว 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการประจ าปีด้าน
การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ครั้งท่ี 
13 (โลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ส าหรับ
ประชาคมอาเซียน 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

34. What Factors Are 
Related to the 
Analysis of Cuatomer 
Loyalty toward Non-
Fixed Route Bus 
Services ? 

Jomnonkwao, S. 
Ratanavaraha,V. 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 Proceedings of 
International 
Conference on 
Tourism and 
Hospitality 
Management 
Colombo,Sri Lanka 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

35. Awareness Status of 
Sightseeing Bus 
Entrepreneurs: A Case 
Study in Rural Areas 
of Thailand 

Ratanavaraha, V., 
Jomnonkwao, S. 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 Proceedings of 
International 
Conference on 
Tourism and 
Hospitality 
Management 
Colombo,Sri Lanka 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

36. Analysis of Mobile 
and Indirect 
Evaporative Cooling 
Fan 

Wisut Chramsa-ard 
Sorawit Sonsaree Paitoon 
Laodee Sukruedee 
Sukchai 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 9th Naresuen 
Research 
Conference 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

37. Solar – Driven 
Ejection Refrigeration 
System 

 Anan Pongtornkulpanich 
Sorawit Sonsaree, 
Sukuedee Sukchai  
Wisut Chramsa-ard 
Paitoon Laodee  

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 9th Naresuen 
Research 
Conference 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

38. Performance 
Evaluation of the 
Desiccant Bed Solar 
Dryer. 

Wisut Chramsa-
ardSirinuch 
JindaruksaChatchai 
Sirisamphanwong  
Sorawit Sonsaree. 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 Jour. Energy 
Procedia. 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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39. Community 
participation and 
behavioral changes of 
helmet use in 
Thailand 

 Ratanavaraha, V. 
Jomnonkwao,S. 

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 Transport Policy, 
25(0). 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

40. “ร้อยดิน 1” ประเภท
ผลงาน : เครื่องประดับ
สตรี 5 ช้ิน 

 สนิท ปิ่นสกุล  คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 โครงการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ (Ceramic 
Design) จ.ล าปาง (15 
กันยายน 2556) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

41. “ร้อยดิน 2” ประเภท
ผลงาน : เครื่องประดับ
สตรี 5 ช้ิน 

สนิท ปิ่นสกุล  คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 โครงการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ (Ceramic 
Design) จ.ล าปาง (15 
กันยายน 2556) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

42. ปฏิมากรรม
เครื่องปั้นดินเผา 

 สนิท ปิ่นสกุล  คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ได้ร่วมแสดงผลงาน 
“ปฏิบัติการทางด้าน
ศิลปะและการออกแบบ 
ครั้งท่ี 3” Art and 
design workshop 3 
th (22 สิงหาคม 2556) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

43. การศึกษาวิธีการแปลและ
ประเภทการแปลค าเลียน
เสียงธรรมชาติและค า
บอกอาการหรือสภาพ
จากภาษาญ่ีปุ่นเป็น
ภาษาไทย 

ณัฏฐิรา ทับทิม  คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

 วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีท่ี 
30 

2556 วารสาร
ระดับชาติ 

44. ส านวนไทยเกี่ยวกับ
สิ่งไม่มีชีวิต:การวิเคราะห์
การจ าแนกประเภท
ความหมายเปรียบ 

สุชาดา เจียพงษ์  คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

 วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 ปีท่ี
10 ฉบับท่ี3 

วารสาร
ระดับชาติ 

45. การศึกษาการแปลค่า
เลียนเสียงธรรมชาติและ
ค าบอกสภาพท่าทางจาก
ภาษาณี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 

 ณัฏฐิรา ทับทิม  คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

 วารสารญี่ปุ่นศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ 

เมษายน-
กันยายน 
2556 ปีท่ี
30 เล่ม1 

วารสาร
ระดับชาติ 

46. มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาในตดีเด็ก
และเยาวชน 

 ณัฐดนัย สุภัทรากุล  คณะ
มนุษยศาสตร์

 วารสารนิติศาสตร์ มหา
วิมยาลัยอุบลราชธานี 

2556 วารสาร
ระดับชาติ 
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และ
สังคมศาสตร์ 

47. ประสิทธิภาพจาก
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
และเศรษฐกิจในเขตพื้นท่ี
น้ าท่วม ชุมชนบ้านตะโม่ 
ต าบลบางระก า อ าเภอ
บางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 

 โชติ บดีรัฐ  คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

 RAJABHAT 
JOURNAL OF 
SCIENCE,HUMANITIE
S AND SOCIAL 
SCIENCES 

2556 วารสาร
ระดับชาติ 

48. Analysis on adverb 
CHANTO รายงาน
สืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

 ณัฏฐิรา ทับทิม  คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยวาเซดะ 
กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ 

49. การวิเคราะห์การ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
การส่งออกสินค้ากลุ่มอัญ
มณีและเครื่องประดับไป
ยังตลาดอาเซียนของกลุ่ม
ประเทศสมาชิก 

 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดิน
ไทยท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 3 
"สร้างมูลค่าภูมิปัญญา 
พัฒนาสู่อาเซ่ียน" 

2556/เล่ม
ท่ี 2 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

50. การทดสอบการเป็นเหตุ
เป็นผลระหว่างการใช้จ่าย
ภาครัฐกับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางศิลป
ศาสตร์ประยุกต์ ครั้ท่ี 4 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

51. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ 
ของประเทศในอาเซียน 
ด้วยแบบจ าลองการ
ถดถอยเชิงเส้นตรง 

 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนา 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

52. การศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้ปัจจัยการผลิตของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
(10 ประเทศ) โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เส้น
ห่อหุ้ม 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติความเข้มแข็ง
ทางวิชาการสู่ ASEAN 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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53. การศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้ปัจจัยการผลิตใน
เขตพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนล่าง (9 จังหวัด) โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เส้นห่อหุ้ม 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มศว วิชาการ 
ครั้งท่ี 7 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

54. การศึกษาเพื่อจัดกลุ่ม
ประเทศในอาเซียนตาม
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 3 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

55. การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรกับ
ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ
โครงการ รู้จักอาเซียน 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

56. การสร้าแบบจ าลองการ
พยากรณ์อัตรา
แลกเปลี่ยนของกลุ่ม
ประเทศในอาเซียน 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 ความรู้สู่เชิงพาณิชย์น า
เศรษฐกิจไทยก้าวไกล
อาเซียน 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

57. ความสัมพันธ์ระหว่างเงิน
บาทและเงินสกุลอาเซียน 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ 
โครงการรู้จักอาเซียน 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

58. การวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
การส่งออกสินค้ากลุ่ม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
และส่วนประกอบไปยัง
ตลาดอาเซียนของกลุ่ม
ประเทศสมาชิก 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การวิจัยรับใช้ชุมชน 
สร้างสังคมฐานเรียนรู้ 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

59. การศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้ปัจจัยการผลิตใน
เขตพื้นท่ีภาคใต้ (14 
จังหวัด) โดยใช้เทคนิค
การ วิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 
5 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

60. อุปสงค์การน าเข้าสินค้า
ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

 อาจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
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ราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 
5 

ประชุม
ระดับชาติ 

61. การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาส่ือเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันปัญหา
สุขภาพของผู้สูงอายุ 
ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 บุษบา หินเธาว์  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต “บูรณาการสห
วิทยา พัฒนาองค์ความรู้
สู่อาเซียน” 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

62. การศึกษาระเบียบวาท
กรรมของประเพณีลอย
กระทงสายจังหวัดตาก
เพื่อการท่องเท่ียว 

ยรรยงวรกร ทองแย้ม  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต “บูรณาการสห
วิทยา พัฒนาองค์ความรู้
สู่อาเซียน” 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดบัชาติ 

63. การศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้ปัจจัยการผลิตของ
บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ กลุ่ม
ส่วนประกอบอิเล็กทริ
นิกส์ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษตร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี10 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

64. การทดสอบคว่วมสัมพันธ์
ระหว่างอัตราเงินเพ้อกับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจมห
ภาค 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษตร  คณะวิทยาการ
จัดการ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี10 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

65. การเปลี่ยนแปลงจุลกาย
วิภาคของอวัยวะสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ของปลา
ตะเพียนทอง 
Barbonymus altus 
(Gunther,1968) จากแม่
น้ าตาปี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีท่ี 15 
ฉบับท่ี 2 

2556 วารสาร
ระดับชาติ 

66. Prime period-6 
solutions of a certain 
piecewise linear 
system of difference 
equations 

วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Recent Advances in 
Mathematics 
Cambridge,MA,USA. 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 
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67. จุลกายวิภาค และจุลกาย
วิภาคเคมีบางระบบของ
ด้วงน้ ามัน 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ปีท่ี 15 
ฉบับท่ี 3 
2556 

วารสาร
ระดับชาติ 

68. Anterior Kidney of the 
Yellow Mystus, 
Hemibagrus 
filomentus (Fang and 
Chux,1949) 

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Agricultural 
Technology and 
Biological Sciences 
Walailak J Sci & 
Tech 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

69. Species Composition 
of the Embiopteran 
Faunas Associated in 
Different Habitat Type 
in Lower Northern 
Thailand 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 “MULTIDISCIPLIPLIN
ARY STUDIES ON 
USTAINABAL 
DEVELOPMENT” 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

70. Chemical 
Compositions and 
Antibacterial Activity 
of Plectranthus 
Rotundifolius Extracts 

 เฉลิมพร ทองพูน  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 PURE AND APPLIED 
CHEMISTRY 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE 2013 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

71. การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขต
ภาคเหนือตอนล่างภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา : พื้นท่ีจังหวัด
พิษณุโลก พิจิตรและ
เพชรบูรณ์ 

เฉลิมพร ทองพูน  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 “The Wisdom for 
Social 
Development” 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

72. การประยุกต์ใช้สารสกัด
ดอกอัญชันเป็นอินดิเค
เตอร์ส าหรับการไทเทรต
กรด-เบส 

 เฉลิมพร ทองพูน  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 The 29th National 
Graduate Research 
Conference 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

73. โลหะหนักในฝุ่นละออง
ภายในห้องเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก 

ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมทางวิชาการ 
“สิ่งแวดล้อมนเรศวร” 
ครั้งท่ี9 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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74. Indoor and Outdoor 
Particulate Matter 
Concentrations in 
Primary Schools in 
Phitsanulok,Thailand 

ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Human 
Vulnerability and 
Global 
Environmental 
Change 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

75. มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยชาวชาติพันธ์
ม้งในพื้นท่ีบ้านร่องกล้าใน
เขตอุทยานแห่งชาติภูหิน
ร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 

ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 RAJABHAT 
JOURNAL OF 
SCIENCE,HUMANITIE
S & SOCIAL 
SCIENCES 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

76. ความหลากชนิดของแมลง
ผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ 
Apoidea กับพืชอาหาร
ในพื้นท่ีป่าเบญจพรรณ ณ 
อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
แห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี 10 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

77. มูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยชุมชนรอบเขต
อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมทางวิชาการ 
“สิ่งแวดล้อมนเรศวร” 
ครั้งท่ี9 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

78. พืชอาหารของผึ้งมิ้ม 
(Apis florae 
Fabricius,1787) ในพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 (เกษตรภาคเหนือ
ตอนล่าง) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดบัชาติ 

79. การใช้ประโยชน์จากพืช
ของชุมชนท้องถิ่นในเขต
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภู
หินร่องกล้า จังหวัด
พิษณุโลก 

ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 (เกษตรภาคเหนือ
ตอนล่าง) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

80. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการออกหา
อาหารของชันโรง 
Tetragonula laeviceps 

ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 (เกษตรภาคเหนือ
ตอนล่าง) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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(Smith,1857) ในพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

81. การใช้ประโยชน์จากพืช
ในพื้นท่ีเขตอุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
จังหวัดพิษณุโลก-
เพชรบูรณ์ 

ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 (เกษตรภาคเหนือ
ตอนล่าง) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

82. DEWMA Chat 
Transformed 
Exponential 
Observations. 

วรรณพร สุริยะกาศ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 5th 
International 
Science,Social 
Science , 
Engineering and 
Energy Conference 
(I-SEEC 2013) 

2556 รายงานสืบ
เนือ่งจากการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ 

83. Comparative Study 
on Growth and 
Efficiency of Vetiver 
Grass Strips in 
Preventing Soil Loss 

ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 NIDA International 
Conference for Case 
Studies on 
Development 
Administration 2013 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ 

84. ปริมาณคลอรีนและโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียของน้ า
ดื่มในตู้กดอัตโนมัติ 
จังหวัดพิษณุโลก 

 ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี7 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

85. คุณภาพน้ าท้ิงและแม่น้ า
น่านในจังหวัดพิษณุโลก 

 ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี7 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

86. การประเมินการปนเปื้อน
ของโลหะหนักในหอมแดง
ท่ีจ าหน่ายในตลาดสด 
กรณีศึกษา : เขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย 

ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี7 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

87. การประเมินการปนเปื้อน
ของโลหะหนักในการปลูก
หอมแดง 

 ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี7 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
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ประเภท
ผลงาน 

ประชุม
ระดับชาติ 

88. ระดับความอุดมสมบูรณ์
ของดินในสวนยางพารา 
กรณีศึกษา : ต าบลบ่อ
โพธ์ิ อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก 

 ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี7 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

89. การประเมินคุณภาพน้ า
ผิวดินและน้ าบาดาลใน
พื้นท่ีบริเวณใกล้เหมืองแร่
ทองค า 

 ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี7 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

90. การใช้หญ้าแผกบ าบัดน้ า
ท่ีปนเปื้อนไซยาไนด์ 

 ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“สิ่งแวดล้อมนเรศวร” 
ครั้งท่ี9 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

91. ประเมินการสูญเสียน้ ามัน
เชื้อเพลิงในช่วงการปิดกั้น
การจราจรขณะรถไฟแล่น
ผ่าน กรณีศึกษา : บริเวณ
แยกสุเหร่าและแยกธนา
รักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

 สุขสมาน สังโยคะ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมทางวิชาการ 
“สิ่งแวดล้อมนเรศวร” 
ครั้งท่ี9 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

92. การบ าบัดโลหะหนักที่
ปนเปื้อนในดินและน้ าชะ
ขยะบริเวณพื้นท่ีก าจัด
ขยะของเทศบาลต าบลใน
เมือง อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

สุขสมาน สังโยคะ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมทางวิชาการ 
“สิ่งแวดล้อมนเรศวร” 
ครั้งท่ี9 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

93. ทัศนคติของผู้ซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัด
พิษณุโลกต่อผลิตภัณฑ์
สลากเขียว กรณีศึกษา : 
เทศบาลนครพิษณุโลก 

สุขสมาน สังโยคะ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี7 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

94. การศึกษาการสะสมของ
สารพิษประเภทโลหะ
หนักในปลานิลท่ีอาศัยอยู่
ในระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของนิคม

 สุขสมาน สังโยคะ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี7 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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ประเภท
ผลงาน 

อุตสาหกรรม และปลานิล
ท่ีซ้ือมาจากตลาด 

95. การวิเคราะห์หาปริมาณ
โลหะหนักของทองแดง 
นิกเกิล และโคเมียมใน
ตะกอนดินบริเวณสถานี
ป้องกันน้ าท่วมของนิคม
อุตสาหกรรม 

สุขสมาน สังโยคะ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี7 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

96. การศึกษาคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
ยางพาราก้อนถ้วย 

อรชร ฉิมจารย์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมทางวิชาการ 
“สิ่งแวดล้อมนเรศวร” 
ครั้งท่ี9 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

97. การใช้ประโยชน์จากพื้นท่ี
นาข้าวมีผลต่อนกกิน
เมล็ดพืชหรือไม่ 

 สมบูรณ์ ค าเตจา  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมทางวิชาการ 
“สิ่งแวดล้อมนเรศวร” 
ครั้งท่ี9 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

98. การส ารวจความหนาแน่น
ของประชากรนกยางใน
พื้นท่ีนาข้าว 

 สมบูรณ์ ค าเตจา  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมทางวิชาการ 
“สิ่งแวดล้อมนเรศวร” 
ครั้งท่ี9 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

99. วิทยาเน้ือเยื่อของหลอด
อาหารและกระเพาะ
อาหารของปลากดเหลือง 
Hemibagrus 
filamentus (Fang and 
Chaux,1949) 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ววท.) 

2557 วารสา
ระดับชาติ 

100. จุลกายวิภาคและมิชชเคมี
ของระบบสืบพันธุ์ผีเสื้อ
หนอนคูณธรรมดา 
Catopsilia Pomona 
(Fabricius,1758) 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ววท.) 

2557 วารสา
ระดับชาติ 

101. การส ารวจแมลงศัตรูใน
โรงเก็บ : กรณีศึกษาใน
โรงสีข้าว จังหวัดพิจิตร 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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ประเภท
ผลงาน 

102. ฤทธ์ิของสารสกัดจากพืช
สมุนไพรท่ีมีต่อลูกน้ า
ยุงลายบ้าน 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” 
ครั้งท่ี 6 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

103. การวิเคราะห์ปริมาณ
เคอร์คูลมินอยด์ใน
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจาก
ขมิ้นชัน 

 เฉลิมพร ทองพูน  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

104. การวิเคราะห์ปริมาณ
อะลูมิเนียมในน้ าโดย
เทคนิคโฟลอินเจค
ชันสเปกโตรโฟโทเมตรี 

 เฉลิมพร ทองพูน  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

105. การวิเคราะห์ปริมาณเอ
ทานอลในเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ โดยเทคนิค
แก๊สโครมาโทกราฟี 

 เฉลิมพร ทองพูน  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

106. การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวงจรการ
เรียนรู้แบบ 7E รายวิชา
เคมีเพ่ิมเติม เรื่อง
สารละลาย ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 เฉลิมพร ทองพูน  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

107. การออกแบบสร้างนาฬิกา
แดดแบบศูนย์สูตรด้วย
สมการเวลา 

กษมะ ดุรงศักดิ์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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ประเภท
ผลงาน 

108. การศึกษา
ปรากฏการณ์อะนาเล็มมา 
ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

กษมะ ดุรงศักดิ์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

109. Synthesis of 
molecularly 
imprinted polymer 
for separation of 
gamma oryzanol 

 วิษณุ ธงไชย  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

110. Synthesis of 
molecularly 
imprinted polymer 
for determination of 
phosphate 

วิษณุ ธงไชย  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

111. Determination of 
gamma oryzanol 
foam rice extract with 
ion-pair liquid 
chromatographic 
method 

วิษณุ ธงไชย  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

112. Determination of 
heavy metals from 
thai traditional 
herbals by atomic 
absorption 
spectrophotometry 

วิษณุ ธงไชย  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

113. เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบ
กล้วย,ใบตาลและใบ
มะพร้าว 

ฐิติพร เจาะจง  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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ประเภท
ผลงาน 

114. โปรแกรมแบบจ าลองการ
หาประสิทธิภาพเตาถ่าน
กับเตาแก๊สชีวมวลแบบ
ไหลลง 

ฐิติพร เจาะจง  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

115. การเปรียบเทียบฉนวน
ของเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้
วัตถุดิบท่ีหาง่ายในชุมชน 

ฐิติพร เจาะจง  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

116. เชื้อเพลิงอัดแท่นจาก
หญ้าเนเปียร์และหญ้า
แฝก 

ฐิติพร เจาะจง  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

117. On Gamma-Primary 
and Quasi Gamma-
Primary ideals in AG-
Groupoids 

ไพโรจน์ เยียระยง  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติหมู่บ้านจอม
บึง ครั้งท่ี 2 “สร้างองค์
ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน” 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

118. การอ่านค่าข้อมูลจากภาพ 
2 มิติ ของหัวอ่านฮาร์ด
ดิกส์ชนิด HAMR ด้วย
การใช้การประมวลผล
ทางสัญญาณและภาพ 

 ภัคกร ปานโพธิ์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

119. การใช้ประโยชน์สัตว์ป่า
ของชุมชนในอ าเภอน้ า
หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ศุภนิช เจริญสุข  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

120. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการ
ใช้ประโยชน์ความ

 ศุภนิช เจริญสุข  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
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ประเภท
ผลงาน 

หลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชนในต าบลน้ า
หนาว อ าเภอน้ าหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

ประชุม
ระดับชาติ 

121. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

บัญชา ศรีสมบัติ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

122. ปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลัก
สถิติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

บัญชา ศรีสมบัติ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

123. การศึกษาการสูญเสีย
ปริมาณธาตุอาหารจาก
การชะล้างพังทลายของ
ดินบนพื้นท่ีท าการเกษตร 
กรณีศึกษาการใช้แถบ
หญ้าแฝก 

ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 (เกษตรภาคเหนือ
ตอนล่าง) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

124. ความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่มีต่อการใช้
แถบหญ้าแฝกในพื้นท่ีท า
การเกษตร 

ปิยะดา วชริะวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 (เกษตรภาคเหนือ
ตอนล่าง) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

125. ประสิทธิภาพของหญ้า
แฝกในการลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพื้นท่ี
ท าการเกษตร กรณีศึกษา
หมู่บ้านโคกผักหวาน 
อ าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก 

ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 (เกษตรภาคเหนือ
ตอนล่าง) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

126. การประเมินคุณภาพน้ า
ผิวดินและน้ าบาดาลใน
พื้นท่ีบริเวณใกล้เคียง
เหมืองแร่ทองค า 
กรณีศึกษา : จังหวัด

ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมทางวิชาการ
ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ ครั้งท่ี 52 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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ประเภท
ผลงาน 

พิจิตร เพชรบูรณ์ และ
พิษณุโลก 

127. สมบัติทางกายภาพและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ในสวนยางพาราในต าบล
โพธ์ิ อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก 

ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมทางวิชาการ
ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ ครั้งท่ี 52 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

128. ประสิทธิภาพของหญ้า
แฝกในการดูดซับและ
ทานทนต่อสารพิษพวก
ไซยาไนด์ในน้ า 

ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

129. การป้องกันการสูญเสีย
ธาตุอาหารจากการไหล่
บ่าของน้ าบนพื้นท่ีท า
การเกษตรโดยใช้แถบ
หญ้าแฝก 

ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 การประชุมวิชาการ 
“พิบูลสงครามวิจัย” 
และนิทรรศการ “การ
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว” จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน 2557 

2557 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

130. Gonadal structure 
and gametogenesis of 
the webspinner 
(Insecta: Embioptera: 
Oligotomidae: 
Oligotoma saunderii) 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 The 1st Nong Khai 
Campus 
International 
Conference 2013 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ 

131. แมลงศัตรูข้าวและศัตรู
ธรรมชาติในระบบนิเวศ
เกษตรของข้างอินทรีย์. 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 รายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

132. กีฏวิทยาพ้ืนบ้าน : 
กรณีศึกษาแมลงกินได้
ของประชาชนในต าบล
เพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

133. การวิเคราะห์มูลค้างคาว
ปากย่นในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิษณุโลก 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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ประเภท
ผลงาน 

134. ชนิดและการแพร่กระจาย
ของแมลงปั่นใยในจังหวัด
พิษณุโลกและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

135. การประยุกต์ใช้สารสกัด
พืชสมุนไพรในการ
ควบคุมลูกน้ ายุงลาย. 

 ร าไพ โกฎสืบ  
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 

 คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

136. การอธิบายพฤติกรรมของ
ระบบ เชิงเส้นอันดับท่ี
หน่ึงทางไฟฟ้าอย่าง
แม่นย าด้วยเทคนิคตัว
แปรเวลาหลายตัว 

 วสุ พันไพศาล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Proceeding ในงาน 
ประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าครั้งท่ี 
36 (EECON-36) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

137. Synthesis and 
characterization of Ni 
and Cu 
hexacyanoferate 
nanoparticles for 
hydrogen peroxide 
sensor 

 อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 วทท. ครั้งท่ี 39 2566 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

138. The Biosensor 
Development for 
Determination of 
Glucose in Blood 
Sample 

 อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 ASEAN+ 2013 2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ 

139. The Development of 
Glucose Biosensor 
Using Gold Core 
Platinum Shell 
Nanoparticles 
Implanted Chitosan-
Carbon Nanotube 
System 

 อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 ASEAN+ 2013 2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ 

140. ปริมาณโลหะหนักในฝุ่น
ละอองภายในห้องเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา 
พิษณุโลก 

 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “สิ่งแวดล้อม
นเรศวร” ครั้งท่ี 9 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 
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ชื่อเรื่อง ผู้น าเนอ สังกัด แหล่งเผยแพร่ ปีท่ี
น าเสนอ 

ประเภท
ผลงาน 

141. An Improvement of 
Missing Value 
Imputation in DNA 
Microarray Data Using 
Cluster-based LLS 
Method 

 พิมรินทร์ คีรินทร์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 2013 th 
International 
Symposium on 
Communications 
and Information 
Technologies (ISCIT) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ 

142. Outbound Call Route 
Selection on IP-PBX 
Using Unstrucured 
Supplementary 
Service Data 

 กิตติพงษ์ สุวรรณราช  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 ICIT2013 2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ 

143. MULTI-CRITERIA 
DECISION MAKING-
DEVELOPER VIEW : 
APPLICATIONS IN 
THAILAND 

 ชุติพนธิ์ ศรีสวัสดิ์  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 proceedings of the 
2013 International 
Conference on 
Machine Learning 
and 
Cybernetics,Tianjin 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ 

144. กีฏวิทยาพ้่ืนบ้าน:
กรณีศึกษาแมลงกินได้
ของประชาชนต าบลเพ็จ 
จจังหวัดอุดรธานี 

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 รายงานสืบเน้่ืงจากการ
ประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี11 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

145. การวิเคราะห์มุลค้างคาว
ปากย่นในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิษณุโลก 

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 รายงานสืบเน้่ืงจากการ
ประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี11 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

146. ชนิดและการแพร่กระจาย
ของแมลงปั่นใยในเขต
จังหวัดพิษณุโลก 

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 รายงานสืบเน้่ืงจากการ
ประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครั้งท่ี11 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

147. การอธิบายพฤติกรรมของ
ระบบเชิงเส้นอันดับท่ีหน่ึง
ทางไฟฟ้าอย่างแม่นย า
ด้วยเทคนิคตัวแปรเวลา
หลายตัว 

 วสุ พันไพศาล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Proceeding ในงาน
ประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าครั้งท่ี
36(EECON-36) 

2556 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
ระดับชาติ 

148. On Semiprime and 
quasi Semiprime 
ideals in AG-groupoid. 

ไพโรจน์ เยียระยง  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 KKU Research 
Journal 

2556 วารสาร
ระดับชาติ 
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ชื่อเรื่อง ผู้น าเนอ สังกัด แหล่งเผยแพร่ ปีท่ี
น าเสนอ 

ประเภท
ผลงาน 

149. On Prime and Quasi 
Prime ideals in AG-
Groupoids 

ไพโรจน์ เยียระยง  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Thammasat 
International Journal 
of Science and 
Technology 

2014 รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมระดับ
นานาชาติ 

150. Insect Diversity During 
Different Stage of 
Asiatic Elephant Dung 
Deterioration in 
Eastern Thailand 

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Kasetsart J. 2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

151. Ethanol Sensing 
Characteristics of Sn-
Doped ZnO 
Tetrapods Sensor 

ธีระพงษ์ แสนทวีสุข  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Advanced Materials 
Research 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

152. Two interesting 
cantharelloids from 
Nan & Kanchanaburi 
province, Thailand 

เชิดชัย โพธ์ิศรี  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Mycotaxon 2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

153. Fungi in Thailand: A 
case study of the 
efficacy on an ITS 
barcode for 
automatically 
identifying species 
within the 
Annulohypoxylon & 
Hypoxylon genera 

 เชิดชัย โพธิ์ศรี  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 PLOS ONE 2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

154. Global sampling of 
plant roots expands 
the described 
molecular diversity of 
arbuscular 
mycorrhizal fungi 

เชิดชัย โพธ์ิศรี  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Mycorrhiza 2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

155. Equilibriums and 
Periodic Solutions of 
Related Systems of 
Piecewise Linear 
Difference Equations 

วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 International 
Journal of 
mathematics and 
Computers in 
Simulation 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 
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ชื่อเรื่อง ผู้น าเนอ สังกัด แหล่งเผยแพร่ ปีท่ี
น าเสนอ 

ประเภท
ผลงาน 

156. Microscopic 
Organization of the 
Eye of Stoliczkae’s 
Barb Puntius 
stoliczkanus 
(Day,1871) 

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Kasetsart J. 2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

157. Dachtylembia,a new 
genus in the family 
Teratembiidae 
(Embioptera) from 
Thailand 

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Zootaxa Animal 
Science and 
Zoology 

2557 วารสารระดับ
นานาชาติ 

158. Determination of 
retinol and alpha-
tocopherol in 
avocado 
nanoemulsion with 
monolithic column 

วิษณุ ธงไชย  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 The Thai Journal of 
Pharmaceutical 
Sciences (TJPS) 

2014 วารสารระดับ
นานาชาติ 

159. Effects of Dy 
Substitution for Bi on 
Phase,Microstructure 
and Dielectric 
Properties of Layer-
structured Bi4-x Dyx 
Ti3 O12 Ceramics 

 นววรรณ ทองมี  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Ferroelectrics 2014 วารสารระดับ
นานาชาติ 

160. Histological study of 
the intestine of 
Stoliczkae’s barb 
Puntius stoliczkanus 
(Day, 1871) 
(Cypriniformes: 
Cyprinidae) 

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Kasetsart J. 2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

161. FLOW RATE 
CONTROLLING USING 
PHASE-LOCKED LOOP 

 วสุ พันไพศาล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 ICIC Expess Letters 
Volume 7,Number 
3(A) 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

162. Raman scattering of 
internal dynamics in 
spinel Zn2TiO4 
nanostructures 

ธีระพงษ์ แสนทวีสุข  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Integrated 
Ferroelectrics 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 
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ชื่อเรื่อง ผู้น าเนอ สังกัด แหล่งเผยแพร่ ปีท่ี
น าเสนอ 

ประเภท
ผลงาน 

163. Micellar liquid 
chromatographic 
determination of 
arbutin and 
hydroquinone in 
medicinal plant 
extracts and 
commercial 
cosmetics 

วิษณุ ธงไชย  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 International 
Journal of Cosmetic 
Science 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

164. Existence Theorems 
for Quasivariational 
Inequality Problem 
on Proximally 
Smooth Sets 

 จิตติพร ตังควิเวชกุล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Abstract and 
Applied Analysis 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

165. Existence theorems 
for some systems of 
quasi-variational 
inequalities problems 
on uniformly prox-
regular sets 

 จิตติพร ตังควิเวชกุล  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Mathematical 
IneQualities & 
Applications Volume 
16 ,Number 4 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

166. Coverage-Dependent 
Effect of Insecticide-
Treated Curtains for 
Dengue Control in 
Thailand. 

ยุวดี ตรงต่อกิจ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Am. J. Trop. Med. 
Hyg. 2013 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

167. SELF-REGULATED 
LEARNING : A KEY OF 
A SUCCESSFUL 
LEARNER IN ONLINE 
LEARNING 
ENVIRONMENTS IN 
THAILAND 

กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Journal of 
Educational 
Computing 
Research,Vol.48(1) 

2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 

168. Histological stury of 
the intestine of 
stoliczkae's barb 
puntius stoliczkanus 

พิสิษฐ์ พลูประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Kasetsart J. 2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 
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ชื่อเรื่อง ผู้น าเนอ สังกัด แหล่งเผยแพร่ ปีท่ี
น าเสนอ 

ประเภท
ผลงาน 

169. Insect diversity during 
different stages of 
asiatic elephant dung 
deterioration in 
eastern thailand 

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 Kasetsart J. 2556 วารสารระดับ
นานาชาติ 
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3. ข้อมูลสารสนเทศโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2557 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ชุดที่  1  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชน  6  โครงการ 
1. โครงการบูรณาการการบริการวิชาการด้วยความรู้จากการวิจัย

ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองให้แก่
ชุมชน โดยยุววิทยากรที่พัฒนามาจากการเรียนการสอนใน
รายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน 

45,000 ควจ. 

2. โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากผักพ้ืนบ้านและสร้างสวน
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผักพ้ืนบ้านประจ าชุมชน 

45,000 คทก. 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนสระโค้ว  
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

30,000 คทก. 

4. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่เยาวชน 35,000 คมส. 
5. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน 25,000 คมส. 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ

และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
30,000 คคศ. 

ชุดที่  2  ส่งเสริมการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมของชุมชน 1 โครงการ 
7. โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม 30,000 ควท. 

ชุดที่  3  พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของชุมชน 11 โครงการ 
8. การเพ่ิมมูลค่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง 35,000 คทก. 
9. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อด้วยการ

จดบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ         
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

30,000 คทก. 

10. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการ
จัดท าแผนธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่พนมทอง จ.พิษณุโลก 

40,000 ควจ. 

11. โครงการ "สร้างองค์ความรู้ด้วยอาชีพอิสระ เสริมสร้างรายพัฒนา
ชุมชน" 

30,000 ควจ. 

12. โครงการบริการวิชาการการสัญจร "ค่ายมัคคุเทศก์น้อยรักษ์มรดก
โลก" 

45,000 ควจ. 

13. อบรมภาษาฝรั่งเศสแก่กลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยวในจังหวัด
พิษณุโลกครั้งที่ 9 

20,000 คมส. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่งจากผ้าพ้ืนเมือง               

จ.พิษณุโลก 
40,000 ควท. 

15. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน OTOP ต.พลายชุมพล  
จ.พิษณุโลก ระยะที่ 1 

30,000 คทอ. 

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษและการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศเพ่ืองาน
บริการโรงแรม ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 

30,000 คมส. 

17. อบรมภาษาอังกฤษต ารวจภูธร ภาค 6 25,000 คมส. 
18. การพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหาย 35,000 คทอ. 

ชุดที่  4  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชน 7 โครงการ 
19. โครงการฝึกอบรมการใช้เศษเหลือจากการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนแหล่งอาหารข้นส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อ 

30,000 คทก. 

20. การพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทน้ าดื่มเพ่ือการ
ตรวจรับรองมาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

35,000 คทก. 

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางบริหารจัดการกลุ่มปุ๋ย
ชีวภาพ ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 

20,000 ควจ. 

22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลดต้นทุนการผลิตด้วยการ
ควบคุมศัตรูข้าวโดยชีววิธี 

30,000 คทก. 

23. โครงการบริการวิชาการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพ
พลังงาน 

25,000 ควท. 

24. โครงการการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชนบ้านใหม่
พนมทอง 

20,000 ควจ. 

25. โครงการการอบรมให้ความรู้การอบลดความชื้นข้าวเปลือก 30,000 คทอ. 
ชุดที่  5  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของชุมชน 7 โครงการ 
26. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสุขลักษณะส่วนบุคคลและ

สุขลักษณะการผลิตอาหารที่ดีแก่เยาวชนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

70,000 คทก. 

27. การเสริมสร้างคุณลักษณะ"สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี
ความสุข" ของผู้สูงอายุในชุมชนต าบลทับผึ้ง อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 

50,000 คคศ. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
28. ศิลปะเพ่ือชุมชน : สีน้ าส าหรับผู้สูงวัย 20,000 คมส. 
29. โครงการครอบครัวสถานสัมพันธ์การเรียนรู้สู่ปฐมวัย 50,000 คคศ. 
30. การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน 
25,000 ควท. 

31. โครงการบูรณาการการด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ต าบลจอมทอง 

30,000 ควท. 

32. สร้างเสริมชุมชนมีส่วนร่วมลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างยั่งยืน 40,000 ควท. 
ชุดที่  6  พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้น าชุมชน 2 โครงการ 
33. การพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองในเขตพ้ืนที่ ต.วังทอง อ.วัง

ทอง จ.พิษณุโลก 
40,000 คมส. 

34. โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ก้าวทันต่อ
ประชาคมอาเซียนของกลุ่มมูลนิธิชัยพัฒนา 

20,000 ควจ. 

ชุดที่  7  นิทรรศการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการสู่ชุมชน 1 โครงการ 
35. โครงการจัดนิทรรศการงานนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก 200,000 สวจ. 

ชุดที่  8  ชุดพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 3 โครงการ 
36. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการทดลองทางเคมีโดยใช้

หลักการเคมีสะอาด (Green Chemistry) 
30,000 ควท. 

37. การอบรมปฏิบัติการและติดตามผล เรื่องการผลิตสื่ออุปกรณ์การ
สอนวิทยาศาสตร์ 

30,000 ควท. 

38. โครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ  (Globe) 40,000 ควท. 
ชุดที่  9   ชุดพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 2 โครงการ 
39. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้าราชการและพนักงานใน

พ้ืนที่        จ.พิษณุโลก 
35,000 คมส. 

40. ภาษาไทยสัญจรสอนน้องรู้รักษ์ภาษาและวรรณคดีไทย 30,000 คมส. 
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4. ข้อมูลสารสนเทศโครงการส่งเสริมและสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริที่ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
ชุดที่  1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ทะเล
แก้วเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

273,200 ดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์ คทก. 

2. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์
ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

100,000 ผศ.ประภาศิริ  ใจผ่อง คทก. 

3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริ 

130,000 ผศ.อรพิน  เสละคร คทก. 

4. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมเกษตรอินทรีย์ใน  3  มิติ  (การบัญชี, 
เศรษฐกิจและสังคม) 

60,000 อ.ณัทฐาพร  ภู่ระหงษ์ ควจ. 

ชุดที่  2  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (พรรณไม้น้ า) 

150,000 ผศ.ประภาศิริ  ใจผ่อง คทก. 

6. โครงการพืชสวนสมุนไพร 100,000 ดร.กาญจนา  ธนนพคุณ ควท. 
7. โครงการเกณฑ์การคัดเลือกส่วนประกอบพืช

สมุนไพรเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
การบรรจุภัณฑ์ 

110,000 ดร.มลนิภา  ศิลาอาสน์ คทก. 

8. โครงการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบทวิประโยชน์
ทางด้านเกษตรการปลูกข้าวร่วมกับการปลูก
พืชสมุนไพร 

120,000 ดร.มลนิภา  ศิลาอาสน์ คทก. 

9. โครงการสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก 120,000 ดร.สุพัตรา  เจริญภักดี ควท. 
10. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

100,000 ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ สวจ. 

ชุดที่  3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสืบสานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
11. โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝก  

ครั้งที่  7 
130,000 ดร.อรรถพล  นาขวา ควท. 

ชุดที่  4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสืบสานด้านพลังงานทดแทน 
12. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการ

ใช้น้ ามันไบโอดีเซลอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

210,000 ผศ.ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว คทก. 

13. โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน : 
การท าเครื่องอัดแก๊สชีวภาพขนาดเล็กส าหรับ
ใช้ในครัวเรือน : องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยเฮี้ย  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  
(ระยะที่ 2) 

100,000 อ.สิริเดช  กุลหิรัญบวร คทอ. 

ชุดที่  5  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
14. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน 
150,000 ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ สวจ. 

15. โครงการติดตาม  ประเมินผลและปรับปรุง
ความส าเร็จของโครงการเผยแพร่ถ่ายทอด
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบ  e-
Learning (eDLTV)  โครงการพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

120,000 อ.รติวัฒน์  ปารีศรี สวบ. 

16. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านรักไทย  อ าเภอชาติ
ตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

60,000 ผศ.ดร.อนงค์  ศรีโสภา สวบ. 

ชุดที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการน  าตามแนวพระราชด าริ 
17. โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการน้ า

ส าหรับชุมชน  การสร้างระบบกักเก็บ  และ
ส่งน้ า ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม 
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

120,000 อ.เอกภูมิ  บุญธรรม คทอ. 

ชุดที่  7  สืบสานงานโครงการสายใยรักของครอบครัว 
18. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 60,000 อ.สุภาภรณ์  บัณฑิตย์ คคศ. 
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ภาคผนวก 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมทั งหมดปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  
ที่สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

1. ยกระดับการผลิต
บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
คุณภาพ และพัฒนาการ
ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

-    
-    
-    
-    

2. การพัฒนาการ
วิจัย และสืบสานโครงการ
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก แ น ว
พระราชด าริ บูรณาการ
ไปสู่การเรียนการสอนและ
บริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย     สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พนั ก วิ จั ย ห ล า ย
กิจกรรม ดังนี้  
1. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ

นั ก วิ จั ย เ ท ค นิ ค ก า ร เ ขี ย น
ข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ 
“ง า น สื บ ส า น โ ค ร ง ก า ร อัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ชุ ด
โครงการวิจัย/การท าวิจัยแบบ
เป็นที มและมี ส่ วนร่ วมของ
ชุมชน”  

2. ง า น วิ จั ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัย
กับการบูรณาการการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา”  

3. การฝึกอบรม “การรั บรอง
มาตรฐานและจรรยาบรรณการ
วิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง 

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

       ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ผู้ที่
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 88.40    

2. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ทางการวิจัย 
“พิบูลปัญญา” 

    สถาบันวิจัยและพัฒนาริเริ่มให้
เกิดศูนย์เรียนรู้โดยเบื้องต้นได้ศึกษา
ต้นแบบจากกระบวนการศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระ
ราชประสงค์หุบกะพง ณ จังหวัด
จั นทบุ รี ร ะหว่ า ง วั นที่  2 1  – 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2557  ซึ่ งท าให้ได้
แ น ว คิ ด ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก า ร
ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะ
นิ ทร รศการถ่ า ยทอดความรู้ ใ น
รูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ รวมถึง
การให้ความรู้โดยวิทยากรก่อนเยี่ยม
ชมนิทรรศการต่างๆ 

/  

3. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย 

     เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกของ
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยต่างๆ  
ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ด าเนินการจัดท าระเบียบ 
จ านวน 5 เรื่ อง  เช่น  การสร้ า ง
แบบฟอร์มการ เขียนขอทุนวิ จั ย 
พัฒนาขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
แ ล ะ ก า ร ส่ ง ร า ย ง า น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาการจัดการผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ที่ เด่นชัดมากขึ้น  และ

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

ติดตามงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนการวิจัย  
   นอกจากนี้ ฝ่ ายบริหารจัดการ
งานวิจัยได้สนับสนุนให้ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้พัฒนาด้าน
องค์ความรู้ เกี่ยวกับระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านการ
วิจัย 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศด้านการวิจัย ให้มีเป็น
หมวดหมู่ แ ล ะมี ค ว ามน่ า ส น ใ จ  
นอกจากนี้ยังเพ่ิมการเชื่อมโยงข้อมูล
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น ก า ร วิ จั ย กั บ
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ภายในประเทศเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่บุคลากร  
นักวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

/  

5. สนับสนุนทุนวิจัยตาม
ยุทธศาสตร์ของชาติและ
มหาวิทยาลัย 

     โ ค ร งก า รสนั บ สนุ นทุ น ตาม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ช า ติ แ ล ะ
มหาวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ด าเนินการประกาศรับสมัคร
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุน
ทุนวิจัย และเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร  ป ร ะ จ า ปี

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 7  แ ล ะ มี
โครงการวิจัยที่ผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
จ านวนทั้งสิ้น 20 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 4,228,800 บาท  

6. โครงการสนับสนุน
กองทุนส่งเสริมการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม   

    กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการ
วิ จั ย  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิบูล
ส ง ค ร า ม  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ โดยมุ่ ง
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้าง
แรงจูงใจบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้มีความรู้ ความสามารถในการท า
วิจัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มี
บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 
จ านวน 6 โครงการ  รวมทั้ งสิ้ น 
424,600 บาท  

/  

7. จัดท าวารสาร Journal 
of Science, Humanities 
& Social Science 

     วารสาร Rajabhat Journal of 
Science, Humanities & Social 
Sciences ได้ตีพิมพ์เผยแพร่สู่สา
ธารณจ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
และปีท่ี 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2557 จ านวนทั้งหมด  21 
เรื่อง  และได้ผ่านการประเมินโดย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) ผลการประเมินให้จัดอยู่ในกลุ่ม
ที่ 2 และมีค่า IF ในปี 2555 คือ 

/  



หน้า | 91  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

0.067 และเข้าสู่ระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Jo) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
(http://journal.psru.ac.th/) 

8. ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่
มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย  
และบริการวิชาการ 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและ
บริการวิ ชาการ  เ พ่ือ เสริมสร้ า ง
แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคณะกรรมการผู้
พิจารณาได้ประชุมพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านการ
วิจัยและการบริการวิชาการที่สมควร
ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ ประจ าปี 2557 

/  

9. สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ผู้ใช้
ประโยชน์ 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดท า
โครงการสั ง เคราะห์ความรู้ จ าก
งานวิจัยเ พ่ือเผยแพร่ผลงานของ
นักวิจัยและผู้ให้บริการวิชาการ  เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิจัยและ
บริการให้ง่ายต่อการเข้าใจ และแพร่
องค์ความรู้ดังกล่าวผ่านทางจุลสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ปีที่ 3 ฉบับ
ที่  3 กันยายน – ธันวาคม  2556  
และจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

ที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 
2557 

10. ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานของวิจัย
และผู้ 

    ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ไ ด้
ด าเนินการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้จากผลงานวิจัยและบริการ
วิ ช า ก า ร  ผ่ า น ท า ง ร า ย ก า ร
วิทยุกระจายเสียงและการเผยแพร่
ท า ง โ ซ เ ชี ย ล เ น็ ต เ วิ ร์ ค  โ ด ย ใ น
ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ด าเนินการ
ผลิตสื่อทั้งหมด 11 เรื่อง 

/  

11. สนับสนุนส่งเสริมการ
จดสิทธิบัตรและทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

    ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ไ ด้
ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จ ด สิ ท ธิ บั ต ร แ ล ะ
ทรัพย์สินทางปัญญาและให้ความรู้
เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนว
ทางการเขียนงานวิจัยสู่การขอยื่นจด
ทรัพย์สินทางปัญญา”เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน  พ.ศ. 2557   

/  

12. ส่งเสริมการท าวิจัย
ร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด
โครงการส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับ
ผู้ใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการอบรม
หลักสูตร “แนวคิด รูปธรรม และ
เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร ท า ง า น วิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน” วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2557 ณ 
ชุมชนบ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

พิษณุโลก และ อบต.บ้านยาง อ.วัด
โบสถ์ จ.พิษณุโลก ผลจากการด าเนิน
โครงการอบรมหลักสูตร “ แนวคิด 
รูปธรรม และเครื่องมือการท างาน
วิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน” ในครั้ งนี้  ท า ให้
คณาจารย์ที่ เข้ าร่ วมการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการ
ท างานวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเพ่ิมข้ึน 

13. พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการวิจัยและบริการ
วิชาการเพ่ือสังคม 

     ได้ด าเนินการสนับสนุนกิจกรรม
เครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่การเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม
เครือข่าย  รวมไปถึงการจัดประชุม
เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น วิ จั ย และบริ ก า ร
วิชาการ  โดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
ก่อให้เกิดเครือข่ายดังนี้ 

1. เครือข่ายสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ   

2. สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุข
ภาวะร่วมกับองค์กรภาคี
เครือข่าย    

3. เ ค รื อ ข่ า ย ถ่ า ย ท อ ด
เ ท ค โ น โ ล ยี   “ค ลิ นิ ก
เทคโนโลยี”   

 

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

14. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการ
และสืบสานงานตาม
พระราชด าริ 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัด
สัมมนาเพ่ือส ารวจความต้องการใน
กา ร พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น จ าก อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาด้านการบริการวิชาการและ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไป
ก าหนดแนวทางการด า เนินงาน
โครงการบริการวิชาการและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และ
จัดสรรงบประมาณโครงการฯ  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ประจ าปีงบประมาณ  2557         
    จากการประชุมพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการบริการวิชาการ
สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้  แผน
บริ ก า ร วิ ช า ก า ร   จ า น วน   4 0  
โครงการ  เป็นเงิน  1,500,000  บาท  
และแผนส่งเสริมสืบสานโครงการ อัน
เนื่ อ งมาจากแนวพระร าชด า ริ   
จ านวน  18  โครงการ  เป็นเงิน  
2,213,200  บาท    หลังจากนั้นจึงมี
ก า รติ ดตามความก้ า วหน้ า กา ร
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
และโครงการตามแนวพระราชด าริ
เป็นระยะ  เพ่ือก ากับและติดตามให้

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 
       น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ส นั บ ส นุ น
งบประมาณในการ เ ดิ นท า ง ไป
ราชการเ พ่ือเข้าร่วมประชุมและ
ด าเนินงานต่าง ๆ  เกี่ยวกับโครงการ
ตามแนวพระราชด าริด้วย   

15. พัฒนาศักยภาพผู้
ให้บริการวิชาการ 

    ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า จั ด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
วิชาการขึ้น  ในลักษณะการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในหัวข้อเรื่อง  
“การประ เมิ นผลกระทบที่ เ ป็ น
ประโยชน์จากการบริการวิชาการสู่
สังคม”  ให้แก่คณาจารย์ที่โครงการ
บริการวิชาการและโครงการอัน
เนื่ องมาจากพระราชด าริ   และ
ผู้ สนใจ  เ พ่ือแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ในการด า เนินงาน
ประเมินผลกระทบที่เป็นประโยชน์
จากโครงการบริการวิชาการ  โดยมี
คณาจารย์ แล ะผู้ ส น ใ จ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จ านวน
ทั้งสิ้น   35  คน   

/  

16. โครงการจัด
นิทรรศการนเรศวร
มหาราชกาชาดพิษณุโลก 

     โครงการจัดนิทรรศการนเรศวร
ม ห า ร า ช ก า ช า ด พิ ษ ณุ โ ล ก    
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมกับ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบโครงการอัน

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

เนื่ องมาจากพระราชด าริ   ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ประจ าปี  
2557  ในระหว่างวันที่   9  – 20  
มกราคม  2557  รวม  12  วัน  12  
คืน  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือแสดงผลการ
ด า เนินงานและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่มหาวิทยาลัยฯ ได้
ด าเนินการอยู่ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
ได้รับทราบ  โดยมีประชาชนให้ความ
สนใจเข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ ภาย
ในบูธ  จ านวนทั้งสิ้น  1,200  คน   

17. โครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 

    ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ไ ด้
ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ภายใต้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1.  กิจกรรม“เสริมทักษะการเรียนรู้
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-
Net” 
2.  กิจกรรมค่ายวิชาการ  “Science 
Camp” 
3.  กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน” 

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

18. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

    ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ไ ด้
สนั บสนุ น ให้ เ กิ ด โ คร งก า รส วน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พร ะ ร า ช ด า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ภายใต้กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
2. กิจกรรมเข้าร่วมการประชุม

วิชาการและจัดนิทรรศการใน
โครงการ อพ.สธ.   

/  

3. การพัฒนาสู่การ
เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง 

-    
-    
-    

4. ก า ร พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี 
และบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านประชาคมอาเซียน 

    ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ไ ด้
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านประชาคมอาเซียน ทั้งในและ
นอกหน่วยงานในกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
1. กิ จกร รมการประกวดและ

อ อ ก แ บ บ จั ด ท า เ ว็ บ ไ ซ ต์  
แอพพลิเคชั่น และบล็อก  ใน
หัวข้อ “3 เสาหลักอาเซียน”  

2. กิจกรรมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน  

3. กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากร โดยบุคลากรของ

/  



หน้า | 98  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยได้
ไปศึกษาดูงานที่แหล่งเรียนรู้
อ า เ ซี ยน เ พ่ื อ ให้ ก้ า ว ทั น ต่ อ
ประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศงานวิจัย 
บริการวิชาการและสืบสาน
งานตามแนวพระราชด าริ 

     สถาบันวิ จั ยและพัฒนา  ได้
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบ
ข้ อมู ล ส า รสน เทศด้ านการวิ จั ย 
บริการวิชาการและโครงการสืบสาน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็น
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบ
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการและ
โครงการสืบสานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง
และมีการน าไปใช้เก็บข้อมูลงานวิจัย 
งานบริการวิชาการและโครงการสืบ
สานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในปี
การศึกษา 2557  จากการตรวจสอบ
ผลการใช้งานระบบจากผู้ ใช้งาน
ระบบผ่านแบบประเมินความพึง
พอใจออนไลน์ พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจใน ภาพรวม อยู่ ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81 

/  

3. พัฒนาเว็บไซด์ และ
เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการ
พัฒนาเว็บไชด์เพื่อเป็นเพ่ิมช่องทาง
กระจายข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย  
บริการวิชาการ  และงานสิบสานตาม

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

แนวพระราชด าริ  ดังในหน้าข่าว
ประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
(http://research.psru.ac.th/~rdi/
/index.php?case=news&type=3
) 

4.จัดท าแผนพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการ
ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 ซึ่งมีการน าผลการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2555 มา
พัฒนาและปรับปรุงในการจัดท าแผน
ต่างๆ 

/  

5. พัฒนาบุคลากร     สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการ
ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ส า ห รั บ
ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพให้มีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บผิ ดช อบต าม
แผนพัฒนาบุคลากร  อันได้ แก่   
การศึกษาดูงาน  การส่งบุคลากรเข้า
ร่วมการประชุมต่างๆ  เป็นต้น  

/  

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล 

     สถาบันวิจัยและพัฒนาได้การ
จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  2  
กิจกรรม คือ  การจัดส่งผู้บริหารเพ่ือ
ไปเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาล

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

เ พ่ื อการ พัฒนาคณะ”  เ ข้ า ร่ วม
หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเ พ่ือการ
พัฒนาคณะ”  ณ โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ 
และเมื่อท าการประเมินความพึง
พอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดี  ค่ า เฉลี่ ย  4 .21 (ร้ อยละ 
84.10) 

7. เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

     ส ถ าบั น วิ จั ย แล ะ พัฒนา  ไ ด้
ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  เมื่อ
วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2556 ณ กิ่ง
อ าเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด โดยมี
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 17 คน โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
ร้อยละ 80.13 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) 

/  

8. จัดการความรู้ของ
บุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

    กระบวนการจัดการเรียนจัดการ
เรียนรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สามารถสรุปองค์ความรู้อันจะน ามา
เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้าน
การจั ด เก็บข้ อมู ล เ พ่ื อ ใช้ ในการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
องค์ประกอบที่ 4 และ 5 

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
มีบรรจุ
ไว้ใน
แผน 

ไม่มี
บรรจุไว้
ในแผน 

9. พัฒนาปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือ
การท างานด้วยวัฒนธรรม
คุณภาพ 

    สถาบันวิจัยและพัฒนามีพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน  
ทั้งในเรื่องความสะอาด  ความถูก
สุขลักษณะ  และความสวยงาม
ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น   แ ล ะ ใ น
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ไดพั้ฒนา
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
การท างานดว้ยวัฒนธรรมคุณภาพ   

/  
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา  ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก 

นางสาวกัลนิกา พูลผล 
  
รวบรวมข้อมูล/เรียบเรียง นางสาวพัทธนันท์  โกธรรม 
  
ชื่อเอกสาร  รายงานประจ าปี 2557  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  
จ านวน  10 เล่ม 
  
ออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  
ที่อยูห่น่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา 
  
โทรศัพท์/โทรสาร  055 267 038 
  
เว็ปไซต์  http://research.psru.ac.th/~rdi/ 
  
E-mail  psru_rdi@hotmail.com 
  
พิมพ์ที่  ครั้งที่ 1 

 


