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ค าน า 

 “รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  
จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  ภายในรายงานประจ าปีฯ เล่มนี้
ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา  แนวทางการด าเนินงาน  ระบบและกลไกในการบริหาร  ผลการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของหน่วยงานตามภารกิจ ได้แก่ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านเครือข่ายความร่วมมือ  ด้านการ
บริหารงานทั่วไป  และด้านคลังข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งเสริม
การวิจัยและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   

 รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยบุคลากรทุกฝ่ายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
ข้อมูลและกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในรายงานประจ าปีนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ 
 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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หน้า 1 
 

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  สถาบันวิจัยและพัฒนามีหัวหน้า
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 และผ่านมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 100(9/2557) วันที่ 30 สิงหาคม 
2557 โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 5 กลุ่มงานคือ งานบริหารทั่วไป งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ  
งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  งานเครือข่ายความร่วมมือ 

ปรัชญา  
วิจัยสร้างองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย กว้างไกลวิสัยทัศน์ พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ สืบสานงานตามแนว

พระราชด าริ   ยึดหลักธรรมภิบาลและการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
 
 



หน้า 2 
 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 
2. บริหารจัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ 
4. บริหารจัดการองค์กรให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เป้าประสงค ์
 มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา    
1)  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2)  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น  
3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 3 
 

โครงสร้างการบรหิาร 
การวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา

ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2556 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก)

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

(ผศ.ประภาศิริ  ใจผ่อง)

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย

(ผศ.ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ)

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)

-หน่วยพัฒนาเว็บไซด์และ
ฐานข้อมูล

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

- หน่วยซ่อมบ ารุง

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

งานวิจัย

- หน่วยกองทุนวิจัย

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- หน่วยวิเคราะห์และจัดการ
ทุนวิจัย

(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)

-หน่วยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(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

(ผศ.ดร.วิษณุ  ธงไชย)

รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา



หน้า 4 
 

คณะกรรมการประจ าสถาบันและคณะกรรมการบริหาร 
รายนามคณะกรรมการประจ าสถาบัน 

1.  ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง รองประธานกรรมการ 
3.  รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายชวลิต จันทร์นฤมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  นายสมพงษ์ โพธิ์สะวง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ กรรมการ 
10.  นางสาวปิยวดี น้อยน้ าใส กรรมการ 
11.  นางจิตรา มีค า กรรมการ 
12.  นางสาวกัลนิกา พูลผล กรรมการและเลขานุการ 
13.  นางสาวพัทธนันท์ โกธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4.3  รายนามคณะกรรมการบริหาร 
1.  ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ผศ.ดร.พิสิษฐ์   พูลประเสิรฐ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5.  นางสาวกัลนิกา พูลผล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 

6.  นางสาวพัทธนันท์ โกธรรม รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
7.  นางสาวปิยวดี น้อยน้ าใส รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและสารสนเทศ 
8.  นางสาวจิราพร ตั้งใจ รักษาการหัวหน้างานวิจัย 
9.  นางจิตรา มีค า รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและงาน

เครือข่ายความร่วมมือ 
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บุคลากรของหน่วยงาน 
สรุปจ านวนบุคลากรของหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน  มีบุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจ า  ซึ่งสังกัดคณะ
ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาจ านวน  4  คน  และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจ านวน  13  คน 

หน่วยงาน ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
เจ้าหน้าที่ประจ า 

ตามสัญญา 
รวม 

สายวิชาการ 2 2 - - - 4 
สายสนับสนนุ 1 5 - - 7 13 

 

บุคลากรสายวิชาการ 

ประจ าสาขาวิชา ชื่อ - สกุล ต าแหน่งการบริหาร ต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขาชีววิทยา นางชนิกานต์ คุ้มนก ผู้อ านวยการ อาจารย์ ดร 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ นางสาวประภาศิริ  ใจผ่อง รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเคม ี นายวิษณุ   ธงไชย รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สาขาวิชาเคม ี นายพิสิษฐ์  พูลประเสริฐ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

นางสาวกัลนิกา พูลผล หัวหน้าส านักงาน 
นางจิตรา  มีค า นักวิชาการศึกษา 
นางสาวณัฐมน  วิจารณกลุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวปิยวดี  น้อยน้ าใส เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นายสามารถ  เน่าบู ่ นักวิชาการคอมพวิเตอร ์
นายอรรถพงษ์  สุดแก้ว นักวิชาการศึกษา 
นางสาวจิราพร   ตั้งใจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวศิริจรรยา  อายุมั่น เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวปารวี   อัมรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวมาลยั  ใจงาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพัทธนันท์  โกธรรม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ที ่ ประเภทแผนงาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

1 แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1,450,000 0 1,450,000 

2 แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 15,977,500 900,000 16,877,500 

3 แผนงานเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

600,000 0 600,000 

4 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

21,500 0 21,500 

  รวมทั้งสิ้น 18,049,000 900,000 18,949,000 
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รายงานผลการปฏบิัติงานในรอบปีงบประมาณ 2558 

การจัดสรรทุนวิจัย/งานวจัิยและงานสร้างสรรค์  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยทั้งสิ้น 115 โครงการ  เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น  17,233,466 บาท  โดยคณะที่มีจ านวนโครงการวิจัยและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
มากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีจ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 51 
โครงการ  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 6790,750 บาท  ส่วนคณะที่มีจ านวนโครงการวิจัยและ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยที่สุด ได้แก่ คณะครุศาสตร์  โดยมีจ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ทั้งสิ้น 10 โครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 610,000 บาท  ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 

 

 
ภาพที่ 1 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนจ าแนกตามคณะ 

 

 
ภาพมี่ 2 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจ าแนกตามคณะ 
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งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (แบบตีพิมพ์ในวารสาร) 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่รวมทั้งสิ้น 95 ผลงาน โดย
ผลงานมากกว่าครึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านการประชุมวิชากิน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 49 ผลงาน และ
เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ผ่านวารสารระดับชาติและนานาชาติทั้งสิ้น 46 ผลงาน  ผลงานมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นของ
คณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 75 ผลงาน ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการจ านวน 41 ผลงาน และ
เผยแพร่ผ่านวารสารระดับชาติแบะนานาชาติ จ านวน 34 ผลงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยทั้งสิ้น 115 โครงการ  เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น  17,233,466 บาท  โดยคณะที่มีจ านวนโครงการวิจัยและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
มากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีจ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 51 
โครงการ  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 6790,750 บาท  ส่วนคณะที่มีจ านวนโครงการวิจัยและ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยที่สุด ได้แก่ คณะครุศาสตร์  โดยมีจ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ทั้งสิ้น 10 โครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 610,000 บาท  ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 

 
 

 
จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจ าแนกตามคณะ 
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งานวิจัยที่ได้รับการน าเสนอในการประชุมวิชาการ  
 

 
จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการน าเสนอในการประชุมวิชาการจ าแนกตามคณะ 

 
ข้อมูลสิทธิบัตร/นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

ชื่อ – นามสกลุ 

เจ้าของผลงาน 

ชื่อผลงาน 

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดสิทธิบัตร/นวัตกรรม 

(หน่วยงาน/ปี พ.ศ.) 

ผศ.ดร.เกตุการ  ดาจันทา อาหารเลี้ยงเช้ือ Bacillus subtilis ชนิด

เหลวจากแป้ง 

เลขท่ีค าขอ 1203000376

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ผศ.ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว กรรมวิธีตรวจสอบการปลอมปนขา้ง

หอมมะล ิ

เลขท่ีค าขอ 1401000807 (อยู่ระหว่าง

การประกาศโฆษณา) 
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การจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามคณะ 

 
 

 
จ านวนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามคณะ 
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โครงการตามแนวพระราชด าริ  
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
หลักการและเหตุผล โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
โดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  ราชภัฏพิบูลสงคราม  ตลอดหน่วยงานต่าง ๆ  
ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ได้มีส่วนร่วมกับกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  31  ในการด าเนินงานส่งเสริม
และสืบสานงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
การให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลก  จ านวน  4  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  บ้านนุชเทียน  บ้านรัก
ไทย  อ าเภอชาติตระการ  และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   

ในปี  2557  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และ
การศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร  ครู  และผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ  มีทักษะ  สื่อ  และเทคนิค การสอนในแต่
ละสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และจัดกิจกรรมค่ายวิชาการตลอดจนการติวเข้มในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  4  กลุ่มสาระ  
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ดังนั้น  ในปี  2558  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนขึ้น  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนด้านการ
จัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้สามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  ตลอดจนการสนับสนุนสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31  ที่อยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้จาก
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-Net 
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สรุปผลการด าเนินงาน   สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  น าโดย  ว่าที่ ร.ต. ดร.
บัญชา  ส ารวยรื่น  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  นางจิตรา  มีค า  นายอรรถพงษ์  สุดแก้ว  
นักวิชาการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วยวิทยากร  อาจารย์ธนพรรณ    กิตติสุวรรณ  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกิตติพิทยา  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  และผู้ช่วยวิทยากร  อาจารย์สุภาภรณ์  บัณฑิตย์  
อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมติว  O - NET  ให้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่  31  ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาด
เรือ  บ้านนุชเทียน  บ้านรักไทย  และอาทรอุทิศ  โดยจัดติวใน  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  จ านวน  2  วัน  คือในวันที่  26 – 27  มกราคม  2558  ณ  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  ต าบลบ่อภาค  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้ผ่านเกณฑ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)  และให้ครูและนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การสอบ O-Net    
          ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น  31  คน  แบ่งเป็น  นักเรียน  จ านวน  20  คน  ครู ตชด.  
จ านวน  9  คน  และ     ผู้ประสานงานจาก กก.ตชด.31  จ านวน  2  คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  
92.0  มีความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ  92.5  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  93.0 
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การพัฒนาบุคลากร 
ชื่อ - สกุล หัวข้อเร่ือง/หลักสูตร

ที่ได้รับการพัฒนา 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่จัดหลักสูตร 
สถานทีจ่ัด
หลักสูตร 

จิตรา มีค า 
  
   

อบรมระบบติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติการ 

1 ต.ค. 57 0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อบรมหลักสูตรการท า
ตลาดออนไลน ์

16-17 พ .ค . 
58 

0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเขียน
บทความวิจัยและ
บทความวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

9-10 มิ.ย.58 0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อบรมหลักสูตรนัก
จัดการวิจัยเชิงพื้นที ่

29 มิ.ย. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

พิษณุโลก 

อบรมหลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยงและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

6-7 ส.ค. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวน
สุนันทา 

กรุงเทพฯ 

ณัฐมน วิจารณกลุ อบรมหลักสูตรการท า
ตลาดออนไลน์ 

16-17 พ .ค . 
58 

0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร 
google App 
Education ส า ห รั บ
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
มร.พส. 

21-22 พ.ค. 
58 

0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

สุภาพร กลิ่นนาค 
  
  

อบรมหลักสูตรการท า
ตลาดออนไลน์ 

16-17 พ .ค . 
58 

0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อบ ร ม หลั กสู ต รนั ก
จัดการวิจัยเชิงพื้นที ่

29 มิ.ย. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

พิษณุโลก 
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ชื่อ - สกุล หัวข้อเร่ือง/หลักสูตร
ที่ได้รับการพัฒนา 

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่จัดหลักสูตร 

สถานทีจ่ัด
หลักสูตร 

 การท าระบบจดหมาย
ข่าวออนไลน์ส าหรับ
หน่วยงาน 

3 ก.ค. 58 0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

จิราพร ตั้งใจ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการน าเสนอ
ผลงานวิ จั ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

3 มิ.ย. 58 0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เ ท ค นิ ค ก า ร เ ขี ย น
บ ท ค ว า ม วิ จั ย แ ล ะ
บทความวิชาการเพื่อ
ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการ  

9-10 มิ.ย.58 0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อบ ร ม หลั กสู ต รนั ก
จัดการวิจัยเชิงพื้นที ่

29 มิ.ย. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

พิษณุโลก 

อบรมเทคนิคการเขียน
ผ ล ง า น เ พื่ อ ยื่ น จ ด
สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  
และตราสินค้า 

3 ก.ค. 58 0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อบรมหลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยงและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

29 มิ.ย. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

พิษณุโลก 

ศิริจรรยา อายุมั่น 
  

การประชุมการเลี้ยง
และใช้สัตว์ เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
งานแสดงสินค้า ครั้งที่ 
4 ประจ าปี 2558 

27-29 ก .ค . 
58 

0 ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

นนทบุรี 

เข้าร่วมสัมมนาในงาน
ม ห ก ร ร ม ง า น วิ จั ย
แห่งชาติ 2558 

16-20 ส .ค . 
58 

0 ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

กรุงเทพฯ 

ปารวี อัมรักษ์ 
  

การประชุมการเลี้ยง
และใช้สัตว์ เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์และ

27-29 ก .ค . 
58 

0 ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

นนทบุรี 
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ชื่อ - สกุล หัวข้อเร่ือง/หลักสูตร
ที่ได้รับการพัฒนา 

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่จัดหลักสูตร 

สถานทีจ่ัด
หลักสูตร 

งานแสดงสินค้า ครั้งที่ 
4 ประจ าปี 2558 

 เข้าร่วมสัมมนาในงาน
ม ห ก ร ร ม ง า น วิ จั ย
แห่งชาติ 2558 

16-20 ส .ค . 
58 

0 ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

กรุงเทพฯ 

พัทธนันท์  โกธรรม อบรมระบบติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนปฏิบัติการ 

1 ต.ค. 57 0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

ประชุมการจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชนฯ 
ของส านักงาน กพร. 

19 มิ.ย.58 0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อบ ร ม หลั กสู ต รนั ก
จัดการวิจัยเชิงพื้นที ่

29 มิ.ย. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

พิษณุโลก 

อบรมหลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยงและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

6-7 ส.ค. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวน
สุนันทา 

กรุงเทพฯ 

อรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์ 
  
  
  

อบ ร ม ห ลั ก สู ต ร ลด
เ สี่ ย ง   เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ต า ม ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
หลักเกณฑ์งานพัสดุ 

23-24 เม.ย. 
58 

7,510 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวน
สุนันทา 

กรุงเทพฯ 

อ บ ร ม เ จ้ า ห น้ า ที่
การเงินและพัสดุ 

11-12 มิ . ย . 
58 

0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อบ ร ม หลั กสู ต รนั ก
จัดการวิจัยเชิงพื้นที ่

29 มิ.ย. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

พิษณุโลก 

อบรมหลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยงและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

6-7 ส.ค. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวน
สุนันทา 

กรุงเทพฯ 
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ชื่อ - สกุล หัวข้อเร่ือง/หลักสูตร
ที่ได้รับการพัฒนา 

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่จัดหลักสูตร 

สถานทีจ่ัด
หลักสูตร 

มาลัย ใจงาม อ บ ร ม เ จ้ า ห น้ า ที่
การเงินและพัสดุ 

11-12 มิ . ย . 
58 

0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อรรถพงษ์ สุดแก้ว 
  

อบรมคอมพิ ว เตอร์
หลักสูตรการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนด้วย
ระบบ e-learning 

5-6 มี.ค. 58 0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อบรมหลักสูตรการท า
ตลาดออนไลน์ 

16-17 พ .ค . 
58 

0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

ปิยวดี น้อยน้ าใส 
  

อบ ร ม หลั กสู ต รนั ก
จัดการวิจัยเชิงพื้นที ่

29 มิ.ย. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

พิษณุโลก 

อบรมหลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยงและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

6-7 ส.ค. 58 4,000 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวน
สุนันทา 

กรุงเทพฯ 

สามารถ เน่าบู ่ อบรมคอมพิ ว เตอร์
หลักสูตรการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนด้วย
ระบบ e-learning 

5-6 มี.ค. 58 0 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

พิษณุโลก 

อบรมหลักสูตรการ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซด์อย่างมืออาชีพ 

10-12 มิ.ย.58 3,500 มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

พิษณุโลก 
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ผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2557  หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีผลประเมินคุณภาพภายในในภาพรวมอยู่

ในระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75  และเม่ือจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบพบว่า 
1) องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.00   
2) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  5.00  
3) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  5.00   
4) องค์ประกอบที่ 4 อัตลักษณ์  มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  5.00 
                          มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะในภาพรวมดังนี้  4.75 

 จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์สามารถท าได้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการจัดท าแผน 4 ป ี
2. ส านักวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินงานในการบริหารงานและการประกันคุณภาพที่เป็น

เหมือนวัฒนธรรมองค์กร  บุคลากรที่อยู่ในองค์กรในหลายระดับมีความเข้มแข็งต่างรู้ลักษณะงานตามต าแหน่ง

ของตน และมีความรับผิดชอบต่องานดี 

3. สามารถกระจายงบประมาณไปยังทุกคณะได้อย่างเสมอภาค 

4. ส านักวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการขอรับทุนวิจัยที่ดี   

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักวิจัยและพัฒนา (2556-2569)  ฉบับปรับปรุงเป็นรูปเล่มใน

ทุกปีเพ่ือให้ทราบชัดว่าได้มีการพัฒนาแล้ว ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค แต่เมื่อ

ด าเนินการแล้วพบว่ากลยุทธ์เดิมยังสามารถน ามาใช้ได้ก็ตาม 

2. ส านักวิจัยและพัฒนาควรมีการทบทวนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยทบทวนว่าเรื่องที่
เป็นความเสี่ยงนั้นเป็นความเสี่ยงจริง มิใช่การน าปัญหามาระบุเป็นความเสี่ยง 

3. ส านักวิจัยและพัฒนาควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานบริหารและการประกันคุณภาพของ

ส านักฯ ให้สอดคล้องทั้ง 4 องค์ประกอบ เพ่ือความสะดวกในการน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

เช่น คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารสถาบัน  หรือ

สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยเฉพาะคณะกรรมการประจ าหน่วยงานนั้นส านักวิจัยจ าเป็นต้องทบทวนว่าเรื่องที่

ต้องน าเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงานประกอบด้วยเรื่องใด แล้วแยกเป็นเรื่องที่ต้องน าเสนอในการ

ประชุมครั้งที่เท่าใดได้ เป็นต้น 

4. ควรจัดท า KM ให้ครบกระบวนการ  
5. ควรส่งเสริมการจดการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
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6. ควรให้ครู ตชด. มีการระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

7. ควรหาแนวทางในการน าผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้หลากหลายช่องทาง 
8. เพ่ิมพันธกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบูรณาการบริการวิชาการ 
9. ควรมีการติดตามผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการส่งบุคลากรไปพัฒนาทั้งตามสายงานและ

ด้านอื่น ๆ  และควรทบทวนผลส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรว่าในรอบปีสามารถด าเนินการได้ตามแผนหรือไม่

เพ่ือน ามาปรับในปีต่อไป 
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ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามโครงสร้างงาน 

งานวิจัย 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย   
หลักการและเหตุผล : จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของการศึกษา วิจัย 
สร้างสรรค์ ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งถือเป็น
องค์กรที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของการประสานงาน ส่งเสริม 
สนับสนุน จึงมีการจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกของ
ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยอันจะสนับสนุนให้ภารกิจทางด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับระบบการจัดการงานวิจัยสู่สากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

 วัตถุประสงค์ :  - เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย 
สรุปผลการด าเนินงาน : ผลจากการด าเนินโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น 
กิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดประชุมวางแผนระบบบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า เช่น การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือก าหนด
แนวทางระเบียบ/ประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย การจัดประชุมกับรองคณบดี
ที่เกี่ยวข้องการงานวิจัยแต่ละคณะเพ่ือปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
เช่น จัดประชุม จัดฝึกอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ว่าควรเป็นไปในรูปแบบใด และการ
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยชุดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุดโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ การติดตามงานวิจัยที่ค้างส่ง 
เช่น การจัดโครงการวิจัยสัญจรในระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการพัฒนา
และยกระดับระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับ
การจัดสรรทุนของแต่ละคณะ/หน่วยงาน  และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนต่างๆ ให้คณะ/
หน่วยงานทราบ รวมทั้งการเดินทางไปราชการเพ่ือประชุมหรือบรมในสถานที่ต่างๆของผู้บริหาร 
บุคลากร ของ สถาบันวิจัย และนักวิจัย เช่น การให้งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยเข้าร่วมงาน 
Thailand Research Expo 2014  ณ เซ็นทรัลเวิลด์ การสนับสนุนนักวิจัยเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 16-17 
ก.พ.58 การเข้าร่วมประชุมรับฟังการการชี้แจงกรอบวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่  6 
กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม. และการ
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เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. 2558  
          ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นี้มีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากการบริหาร
จัดการงานวิจัย ดังนี้  
          1.  ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  แนว
ทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
          2. ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง 
เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2558  
          3. ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  
หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2558  
          4.ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  แนว
ทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558  
         5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลาง
สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบทุจริต พ.ศ. 2542  
         6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การรับและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2557  

  

   

กิจกรรมการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 

 

   
การจัดโครงการวิจัยสัญจรในระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2558 
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2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดการคุณภาพงานวิจัย 
หลักการและเหตุผล :  จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของการศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ 
ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งถือเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ
ภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน จึงมีการจัด
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกของระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
อันจะสนับสนุนให้ภารกิจทางด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับระบบ
การจัดการงานวิจัยสู่สากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม   

 วัตถุประสงค์ :   - เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกของระบบการบริหารจัดการงานวิจัย 
- เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

 สรุปผลการด าเนินงาน : ผลจากการด าเนินโครงการจัดการคุณภาพงานวิจัยได้มีการประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทางและทิศทางการจัดท ามาตรฐานการวิจัยในสัตว์ทดลอง และร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การจัดหา
สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยติดต่อขอความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ ฝ่ายรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยง  ให้ประเมินสภาพของสถานที่ในการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของมาตรฐานจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 2552 และ
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558   และการเตรียมจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure, SOPs) ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลี้ยงและใช้สัตว์
ของมหาวิทยาลัย   

          นอกจากนี้ได้สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมต่างๆ เช่น  การเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่างเพ่ือยกระดับความร่วมมือและเสริมสร้างจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 
- 3 กรกฎาคม 2558 เวลา ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเข้าร่วมประชุมการเลี้ยงสัตว์และ
ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.2558 ณ ห้องจูปิเตอร์ 
ชั้น1 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพ่ือรับฟังแนวทางของการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยง
สัตว์และใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) เพ่ือให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง    
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กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมการเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2558 
ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.2558  ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น1 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

3. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 หลักการและเหตุผล :  จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีพันธกิจที่ส าคัญประการ

หนึ่ง  คือ  สร้างองค์ความรู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาสากล เพ่ือให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมการ
ท าวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนานักวิจัย ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมโดยการสร้างและพัฒนา
นักวิจัยใหม่ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย และสามารถ
ผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยจัดการงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
ที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนานักวิจัยและพัฒนางานวิจัย จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยประจ าปี 2558 ขึ้น 

 วัตถุประสงค์ :   - เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
         - เพ่ือพัฒนาทักษะในการทดลองและปฏิบัติการวิจัย 

- เพ่ือพัฒนาการบริหารชุดโครงการ 
- เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยแบบเป็นทีมและมีส่วยร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น    

 สรุปผลการด าเนินงาน : ผลจากการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาทักษะในการทดลองและปฏิบัติการวิจัย 
พัฒนาการบริหารชุดโครงการ และพัฒนาทักษะการวิจัยแบบเป็นทีมและมีส่วนร่วมกับชุมชน และ
ท้องถิ่นนั้น โดยได้มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้  

             1. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น การเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “นักจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่” ณ วนธารารีสอร์ท อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558 

             2. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการทดลองและปฏิบัติการวิจัย เช่น การจัดประชุม 
อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ” วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

             3. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการบริหารชุดโครงการ เช่น การสนับสนุนนักวิจัยเข้าร่วม
อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่นที่ 2 ณ สถานที่ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5-10 เมษายน2558  และได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนชุด
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โครงการวิจัย ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ที่เป็นชุดโครงการวิจัยเพ่ือ
ผู้บริหารชุดโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 16 – 29 กรกฎาคม 2558 

             4. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยแบบเป็นทีมและมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “นักจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่” ณ วนธารารีสอร์ท 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558 

   
โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ” 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวจิัยและบทความวชิาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ” 

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

   
การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “นักจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่” ณ วนธารารีสอร์ท อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

   
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนชุดโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 16 – 29 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องจัดการความรู้ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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4. ชื่อโครงการ : โครงการจัดการผลผลิตงานวิจัย 
หลักการและเหตุผล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ทรงสิทธิมีฐานะเป็นเจ้าของ
ตามกฎหมาย มีสิทธิเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการหาประโยชน์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบัญญัติขึ้น
โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือตอบแทนความอุตสาหะที่ผู้สร้างสรรค์ทุ่มเทเวลาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสรรค์
สร้างผลงานอันทรงคุณค่าและคุณประโยชน์ขึ้นมาให้กับสังคมโลก และจูงใจให้มีการวิจัยและพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีแนวทางสร้างระบบและกลไก
การพัฒนางานและจัดการความรู้จากวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระบบการด าเนินงานเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คณาจารย์หรือบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่จะน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เข้าสู่กระบวนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้ก าหนดเป็นประเด็นกลยุทธ์ของสถาบันฯ  รวมถึงพัฒนาระบบและกลไกในเรื่องดังกล่าว
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีการศึกษารวมทั้งเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ทางวิชาการ  
การประยุกต์ใช้การวิจัยต่อยอด  นอกจากนี้การสังเคราะห์งานวิจัยยังท าให้ผู้วิจัยหรือผู้บริหารเห็น
ภาพรวมงานวิจัยของสาขาวิชา  หรือของมหาวิทยาลัยว่ามีลักษณะจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ท าให้
มหาวิทยาลัยสามารถวางแนวทางการวิจัยเพ่ือลดจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้  
และการสังเคราะห์งานวิจัยยังเป็นการแสดงถึงการพัฒนาการด้านการวิจัยไปอีกระดับ  เพ่ือก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
 ด้วยเหตุดังกล่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงจัดโครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสังเคราะห์
องค์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  รวมทั้งสามารถน าผลการสังเคราะห์ไปเขียนเป็น
บทความได้   

 วัตถุประสงค์ :  - เพ่ือสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน 
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยหรือบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ เทคนิคในการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา   

 สรุปผลการด าเนินงาน :    ผลจากการด าเนินโครงการจัดการผลผลิตงานวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนและส่งเสริม 
สนับสนุนนักวิจัยหรือบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เทคนิคในการขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญา  ส าหรับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และตราสินค้า” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และสถาบันวิจัยฯ ได้สนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้กับนักวิจัยที่มีความประสงค์ขอจดทรัพย์สินทางปัญญาโดยจักเป็นผู้
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ประสานผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านช่วยเหลือในการเขียนค าขอการจดทรัพย์สินทางปัญญาในด้านต่างๆ 
ซึ่งสถาบันวิจัยฯ จักสนับสนุนในส่วนของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 นี้ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง 
คุกกี้ผ า ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษาและตรวจร่างค าขอรับอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร นอกจากนี้ผลงานสิทธิบัตรของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์  ศรีแก้ว ที่ได้
ด าเนินการยื่นขอการจดสิทธิบัตรไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 นั้น บัดนี้ได้รับหนังสือแจ้งการช าระ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของการส่งเสริมให้นักวิจัยน า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณะชนหรือภายนอกมหาวิทยาลัยนั้นสถาบันวิจัยฯ สนับสนุน
งบประมาณในการร่วมจัดนิทรรศการในโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  20 - 22 
พฤษภาคม 2558  
          ในส่วนของการจัดท าจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น ในทุกๆ ปี สถาบันวิจัยฯ จักด าเนินการ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 นี้ จุลสารของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้นจะเป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1-3 
พ.ศ.2558  

 

   
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานเพ่ือยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และตราสินค้า” 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

   
โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  20 - 22 พฤษภาคม 2558 
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5. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการในระดับดีเด่น 
หลักการและเหตุผล  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้ความส าคัญในการส่งเสริมบุคลากรด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการท าวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
อย่างเต็มที่ต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือน างานวิจัยที่ได้มาเผยแพร่และ
ถ่ายทอดสู่สาธารณชน จนท าให้มหาวิทยาลัยเห็นศักยภาพและพัฒนาความสามารถของบุคลากร โดย
การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการให้ได้รับรางวัลซึ่งจะเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรรุ่นต่อไป 

 วัตถุประสงค์ :   - เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเดน่ด้านการวิจัยและการบริการวชิาการ 
- เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยด าเนินงานด้านการวิจัยและ
การบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

 สรุปผลการด าเนินงาน : สถาบันวิจัยฯ ได้ด าเนินการประกาศแนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2558 และเพ่ือเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัยใน
ด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน จึงได้ประกาศแนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติมขึ้น จากนั้นได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกผลงานที่มีความเหมาะสมเป็นไปตามแนวทางที่
ประกาศไว้ และได้จัดนิทรรศการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการในงานประชุม Preschool สายวิชาการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยมี
คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านวิจัยและบริการวิชาการดังต่อไปนี้ 

       ด้านการวิจัย 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประเภทผลงาน สังกัด 

อาจารย์ ดร.ร าไพ  โกฏสบื  ผลงานวิจัยท่ีมีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ผศ.ดร.พิสิษฐ ์ พูลประเสรฐิ            ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผศ.ดร.วิษณุ  ธงไชย ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจารย์นววรรณ ทองมี ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผศ.บุษบา   หินเธาว ์  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI คณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.สุขแก้ว ค าสอน ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI คณะครุศาสตร์ 
ผศ.ดร.น้ าทิพย์ วงษ์ประทีป ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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ผศ.ชุลีรัตน์ จันทร์เช้ือ  ผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม คณะวิทยาการจัดการ 

       ด้านการบริการวิชาการ 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประเภทผลงาน สังกัด 

ผศ.อรพณิ   เสละคร ผลงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย เพชรสุวรรณ ผลงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ คณะครุศาสตร์ 
อาจารยส์ุภาภรณ ์ บัณฑิตย ์ ผลงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ คณะครุศาสตร์ 
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ผลงานหรือโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา ส ารวยรื่น ผลงานหรือโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม            คณะครุศาสตร์ 

 

   
   

   
   

   
   

   

การจัดนิทรรศการเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
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ในงานประชุม Preschool สายวิชาการ 

6. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
 หลักการและเหตุผล : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้ความส าคัญในการส่งเสริมบุคลากรด้าน

การวิจัยและบริการวิชาการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการท าวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
อย่างเต็มที่ต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือน างานวิจัยที่ได้มาเผยแพร่และ
ถ่ายทอดสู่สาธารณชน จนท าให้มหาวิทยาลัยเห็นศักยภาพและพัฒนาความสามารถของบุคลากร โดย
การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการให้ได้รับรางวัลซึ่งจะเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรรุ่นต่อไป 

 วัตถุประสงค์ :  - เพ่ือสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- เพ่ือเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยในเวทีระดับชาติ  
- เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 สรุปผลการด าเนินงาน :ผลการด าเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและนานาชาติ (I-SEEC 2014) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่าง
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ร่วมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ และมีคณาจารย์ร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น 8 ผลงาน 
(อยู่ระหว่างรอเล่ม proceedings) การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่าวันที่ 20-22 
พฤษภาคม 2558  

   
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและนานาชาติ (I-SEEC 2014)

ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 
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เข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  20 - 22 พฤษภาคม 2558 

 
7. ชื่อโครงการ : ชุดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 หลักการและเหตุผล : จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ ศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ด้านการวิจัย
จึงต้องมุ่งเน้นไปที่การวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เพ่ือให้บรรลุปรัชญาและพันธกิจตามที่
มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้    มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะ/ศูนย์/ส านัก ร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเป็นเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยในแนวทาง 1 มหาวิทยาลัย 1 ต าบลและหรืออ าเภอ 
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยจัดการงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนดังกล่าวขึ้น จึงจัดโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นระดับคณะหรือสถาบันประจ าปี 2558 ขึ้น 

 วัตถุประสงค์ : - เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน          
 สรุปผลการด าเนินงาน : ผลจากการด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี 49 หลักสูตร (49 โครงการ)  ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสถาบันวิจัยฯ ได้ด าเนินการจัด
ประชุมเพ่ือจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอน  เรื่อง 
“การจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตการจัดสรรทุนการวิจัย (Terms of Reference : TOR) ชุดโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนและชุดโครงการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่  27 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(ส่วนทะเลแก้ว)   โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกคณะจะต้องส่งข้อเสนอโครงการตามจ านวนหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีที่ทุกคณะเปิดสอนตามเงื่อนไข (TOR) ที่ได้จัดท าขึ้น โครงการละ 10,000 บาท/โครงการ (หลักสูตร
ละ 10,000 บาท) ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ส่งข้อเสนอโครงการและได้รับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณแล้ว จ านวน 50 โครงการ ดังประกาศ 1). ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เรื่อง  รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ชุดโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อ
วันที่ 27 ม.ค. 2558 จ านวน 33 โครงการ    2). ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง  รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ชุดโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.
2558 จ านวน 14 โครงการ  และ3). ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ชุดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2558 จ านวน 3 
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โครงการ และมีข้อเสนอโครงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอ
โครงการและนักวิจัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จ านวน 2 โครงการ   

8. ชื่อโครงการ : ชุดโครงการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 หลักการและเหตุผล : จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ ศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ด้านการวิจัย
จึงต้องมุ่งเน้นไปที่การวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เพ่ือให้บรรลุปรัชญาและพันธกิจตามที่
มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้    มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะ/ศูนย์/ส านัก ร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเป็นเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยในแนวทาง 1 มหาวิทยาลัย 1 ต าบลและหรืออ าเภอ 
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยจัดการงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนดังกล่าวขึ้น จึงจัดโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นระดับคณะหรือสถาบันประจ าปี 2558 ขึ้น  
วัตถุประสงค์ : - เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยแบบเป็นทีมและมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น          
 สรุปผลการด าเนินงาน :  ผลจากการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯ ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เรื่อง “การจัดท าข้อก าหนด
และขอบเขตการจัดสรรทุนการวิจัย (Terms of Reference : TOR) ชุดโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนและชุดโครงการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27 
พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งมีมติคือ 7 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องจัดท าชุดโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการกับท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยให้
งบประมาณโครงการละ 360,000 บาท และสถาบันวิจัยและพัฒนาอีก 1 ชุดโครงการ โครงการละ 
270,000 บาท และในขณะนี้มีโครงการที่เสนอขอรับทุนแล้ว 6 คณะ ดังนี้. 

ชื่อโครงการ สังกัด 
ศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเพื่อสังเคราะห์บทเรียนชุมชนจอมทอง คทก. 
การพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

คคศ. 

การสร้างกระบวนการจัดการความรู้มรดกทางสังคมและวัฒนธรรมพ้ืนที่ชุมชนวัด
โบสถ์ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

คมส. 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภายใต้นโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ควท. 

การพัฒนาแหล่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห ต าบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก คทอ. 
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การจัดการข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์เพ่ือเป็นฐานในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพและเพ่ือการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

ควจ. 

9. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ  "พิบูลวิชาการ" 

 หลักการและเหตุผล : ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
รัชกาลปัจจุลัน ทรงพระราชทานาม “ สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยลัยครูและพระราชทานตราพระ
ราชลัญจกรในพระองค์เพ่ือเป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบัน    ดังนั้นวิทยาลัยครูพิบูลสงครามจึงเปลี่ยน
ชื่อเป็น  “สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม”  และ ในปี พ.ศ. 2538  รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เพ่ือให้สถาบันมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการด าเนินงานและเปิด
สอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้   จนกระทั่งถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2547  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” โดย
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อ
ของสถาบันราชภัฏเดิม   สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา   

            นอกจากจะมีภารกิจในด้านการจัดการศึกษาแล้ว ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริม
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ  การบ ารุงรักษา การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การ 
ศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้การบริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 
ในมาตรา 8  ได้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (1)  ให้แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล (2)   ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน (3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  (4) เรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา 
และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเอประโยชน์ของส่วนรวม  (5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง  (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   (7)  ศึกษาและ
แสวงหาแนว ทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและ
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การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน   และ 
(8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น นับจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม นับเป็นเวลา 2 ทศวรรษ  พวกเราชาวพิบูลสงครามตระหนักถึงการเป็นคนของ
พระราชา  และการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จึงได้จัดสรรงบประมาณจาก แผนงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และแผนงานเพ่ิมรายได้
จากการท่องเที่ยว   เพ่ือสนับสนุนการจัดงานโครงการในครั้งนี้ 

 วัตถุประสงค์ : - เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายที่น าไปสู่ 
- การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
- เพ่ือเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ

เครือข่ายที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน   

- เพ่ือแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 สรุปผลการด าเนินงาน การด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” หัวข้อ  “สอง

ทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม  จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”  เมื่อวันที่ 13-14  กุมภาพันธ์  2558  ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายที่น าไปสู่
การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  รวมทั้งแสดงผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว   จากการจัดประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการท้ังหมด 1,518 คน โดยมีกิจกรรมในงานทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่   

1. การท าบุญ/พิธีทางศาสนา   
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2. การจัดนิทรรศการ  ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการ สองทศวรรษ ราชภัฏพิบูลสงคราม นิทรรศการ
ผลการด าเนินงานสืบสานการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ นิทรรศการผลการสร้างความ
เข้มแข็งแก่สังคมชุมชนท้องถิ่น  และนิทรรศการความภาคภูมิใจในการผลิตบัณฑิต   

   
  

3. การเสวนาและการบรรยายพิเศษ  หัวข้อที่ท าการเสวนา ได้แก่  สองทศวรรษ ราชภัฏพิบูลสงคราม 
และก้าวต่อไป  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังต่อไปนี้ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์  ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มังกร  ทองสุขดี  และดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร  และหัวข้อการบรรยายพิเศษมี 2 เรื่อง 
ได้แก่  สถาบันอุดมศึกษาอาเซียนเป็นอย่างไร และ University Engagement : ทุกภารกิจรับใช้
สังคม  โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์   พานิช 

   
 

4. การน าเสนอผลงาน  รูปแบบในการน าเสนอผลงานในงานฯ มี 2 แบบ คือ น าเสนอผลงานแบบ
บรรยาย (oral presentation) น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster presentation)  ตามกลุ่ม
สาขา 11  กลุ่ม ซึ่งมีผลงานวิจัยที่มาน าเสนอ รวมทั้งสิ้น 406 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่
น าเสนอในรูปแบบบรรยาย จ านวน 146 ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์ จ านวน 260 ผลงาน  
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งานบริการวิชาการ 
10. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 หลักการและเหตุผล : จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้น

น า  1  ใน  3  ของประเทศ มีความเป็นเลิศในการผลิตครู เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สืบสานแนว
พระราชด าริเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย และเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง   สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจด้านการส่งเสริม
สนับสนุนและบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการ จากศักยภาพ
ของบุคลากรในแต่ละภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  ประกอบกับพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มี
พันธกิจด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมองค์ความรู้
ที่ได้จากการวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้จาการวิจัยและความเชี่ยวชาญตามศักยภาพของบุคลากร
เพ่ือการบริการวิชาการ  

             สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการที่ดีเพ่ือให้ตรงตามความต้องการ  ติดตามผลการด าเนินงานจากทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัย และประเมินผลส าเร็จของการให้บริการวิชาการ  เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับบริการ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานตาม
ภารกิจเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ   

 วัตถุประสงค์ : - เพ่ือบริหารจัดการงานบริการวิชาการและงานส่งเสริมสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพ 

 สรุปผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ  2558  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินงานพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนา  ในด้าน
ต่าง ๆ  ดังนี้ 

     1.  การวางแผน  ได้มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพ่ือร่วมกันวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
ตลอดจนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2558  จ านวน  3  ครั้ง  ได้แก่     

             ครั้งที่  1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  ในวันที่  2  ตุลาคม  
2557  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  26  
คน  

             ครั้งที่  2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ในวันที่  22  ตุลาคม  2557  
ณ  ห้องประชุมราชาวดี  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  35  คน 
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             จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  เมื่อวันที่  2  
ตุลาคม  2557  ประธานการประชุมได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุก
โครงการลงสู่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  โดยขอความร่วมมือให้แต่ละคณะ/ศูนย์/ส านัก  ที่มีการ
ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุกโครงการเลือกลงพ้ืนที่ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง  ที่มีความต้องการรับการบริการวิชาการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
มหาวิทยาลัยฯ ตามล าดับความต้องการที่แต่ละโรงเรียนเสนอขอมา  หรืออาจจะมีโครงการใดลงมากกว่า  1  
โรงเรียนก็ได้  แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละโครงการที่สามารถให้การช่วยเหลือและสนับสนุนได้  จากนโยบาย
ดังกล่าว  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเข้าร่วมประชุม  
เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานบูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสู่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนและเพ่ือวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน  ในวันที่  28  พฤศจิกายน  2557  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  
อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  18  คน 

     2.  การด าเนินงาน  ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการวิชาการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยได้พาอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของมาวิทยาลัยฯ  
ลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน  4  แห่ง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2557  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านรักไทย  บ้านนุชเทียน  บ้านลาดเรือ  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  และโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  และน าผลการส ารวจมาก าหนดเป็นกิจกรรมและ
ปฏิทินการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจ าปี
งบประมาณ  2558  และเสนอต่อกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  31  ทราบ  ในการประชุมร่วมกับกอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  31  ในวันที่  25  พฤศจิกายน  2557  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  อาคารศรี
พิบูล  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  15  คน  นอกจากนี้  
ยังได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ  โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพห้องเรียนของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง  4  แห่ง  ในวันที่  5  กันยายน  2558  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงและจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้  โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน  14  คน  ในการจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์  ตลอดจนจัดท าสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง  ๆ ให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้     

     3.  การติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ในปีงบประมาณ  2558  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการให้แต่ละหน่วยงานเพ่ือด าเนินการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  ตลอดจนประเมิน
ความส าเร็จของแผนการให้บริการวิชาการของแต่ละหน่วยงานเอง  โดยสถาบันวิจัย และพัฒนาจะเป็นผู้รวบรวม
รูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการของแต่ละหน่วยงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
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ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 

   
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

   
ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานบูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสู่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 

   
ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 

   
ลงพื้นที่ส ารวจสภาพห้องเรียนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง  4  แห่ง  เพ่ือด าเนินการปรับปรุง

และจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
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11. ชื่อโครงการ : โครงการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา 
 หลักการและเหตุผล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีภารกิจที่

ประกอบด้วยการ บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย  บริหาร
จัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น บริหารจัดการและส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ และบริหารจัดการองค์กรให้
เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยมีเป้าประสงค์เพ่ือมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งเสริม
การวิจัยและถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้มี
การด าเนินงานจัดท าโครงการพิบูลปัญญา เพ่ือให้ได้หลักสูตรอบรมระยะสั้นอย่างน้อย 2  หลักสูตรที่
เกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย และบริการวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ตั้งแต่ปี 2553-2557 รวมทั้งเพ่ือด าเนินงานการบริหารจัดการ และบูรณาการเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้ที่สร้างปัญญาจากการวิจัยและบริการวิชาการอย่างน้อย 2 แหล่ง ที่เป็นเครือข่ายร่วม
ด าเนินงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ตลอดจนเพ่ือน าผลงานต่างๆ ไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม ที่สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ :  - เพ่ือการจัดการความรู้และการกระจายความรู้อันมาจากผลผลิตทางการวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ์สู่กลุ่มเป้าหมายในเขตจังหวัดพิษณุโลก/สุโขทัย 
- เพ่ือขยายผลความรู้จากการวิจัยในรูปแบบของกิจกรรมที่มีส่วนร่วมจากเครือข่าย
การวิจัยต่าง ๆ  
- เพ่ือการส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ 
- เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษา  การวิจัยให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับและชุมชน
ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

 สรุปผลการด าเนินงาน : มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2558  และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังนี้ 

1.  จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดจังหวัด
พิษณุโลก  ประจ าปี  2558  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการประสานการ
เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ประจ าปี  
2558  โดยทางจังหวัดพิษณุโลกและเหล่ากาชาดได้ก าหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่  8 – 19  
มกราคม  2558  รวม  12  วัน  12  คืน  ณ  บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และน าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  การสาธิตเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถิ่น  ตลอดจนการออกร้านจ าหน่าย
สินค้าของผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน  และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น  กิจกรรมภายในบูธประกอบด้วย   
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             1.  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     
             2.  นิทรรศการผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ที่มหาวิทยาลัย ได้

ด าเนินการร่วมสนองโครงการ   
             3.  การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าที่เป็นผลงานหรือตามภารกิจของมหาวิทยาลัย      
             4.  การสาธิตและให้ความรู้ทางวิชาการโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งจะมีการหมุนเวียน

กันไปในแต่ละวัน เริ่มสาธิตตั้งแต่เวลา  18.30 – 20.00 น.  ประกอบด้วย  สาธิตการท าผลิตภัณฑ์จาก
หญ้าแฝก  สาธิตการท าสบู่จากน้ ามันเหลือใช้ในครัวเรือน  สาธิตการท าสบู่เหลว  สาธิตการท าสบู่
สมุนไพรและวุ้นสมุนไพร  สาธิตการท าถังหมักแก๊สชีวภาพ สาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากพันธุ์ไม้แห้ง  
สาธิตการท าคัพเค้ก 

            มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในบูธ  จ านวนทั้งสิ้น  
422  คน  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  ร้อยละ  88.20  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นิทรรศการและการสาธิตที่มหาวิทยาลัยฯ  จัดขึ้น  ร้อยละ  90.00  และสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  89.70 

2.  กิจกรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการและการวิจัย  หลักสูตร  “การ
ท าการตลาดออนไลน์”  ในวันที่  16 – 17  พฤษภาคม  2558  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  106 ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม  
จ านวนทั้งสิ้น  34  คน  จากการสอบถามผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  24  คน  มีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  79.80  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าการตลาดออนไลด์  ร้อยละ  75.40  และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  77.40 

3.  กิจกรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการและการวิจัย  หลักสูตร  “การ
ท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือธุรกิจสปา  ตามหลักเภสัชกรรมไทย”  ในวันที่  18  กรกฎาคม  2558  ณ  อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์  ศว.115  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเล
แก้ว)  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม  จ านวนทั้งสิ้น  35  คน  จากการสอบถามผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  30  
คน  พบว่า  มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  94.4  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต
ผลิภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือธุรกิจสปา  ร้อยละ  92.60  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  91.0   

  

   
จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
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อบรมหลักสูตร  “การท าการตลาดออนไลน์” 

   
อบรมหลักสูตร  “การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อธุรกิจสปา  ตามหลักเภสัชกรรมไทย” 

 
12. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยและผู้ให้บริการวิชาการ 

 หลักการและเหตุผล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทบาทหน้าที่ส าคัญคือการส่งเสริมสนับสนุนงาน
บริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งของบุคลากร และ นักศึกษา สนับสนุนให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น การประชุมวิชาการ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ  การเผยแพร่ผ่านทางจดหมายข่าวของสถาบันวิจัย  การ
เผยแพร่ผ่านทางรายการวิทยุกระจายเสียงที่สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือข่ายอยู่แล้ว  รวมถึงการ
เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลเน็คเวิร์ค  สถาบันได้เร่งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยและผู้ให้บริการวิชาการขึ้น  เพ่ือเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการและผลงานวิจัยวิจัย  ของนักวิจัยและผู้ให้บริการวิชาการภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ลงสู่ชุมชนทองถิ่น 

 วัตถุประสงค์  : - เพ่ือแสวงหาช่องทางในการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการและวิจัย 
- เพ่ือผลิตสื่อมัลติมีเดียในการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยและผู้ให้บริการวิชาการ 

สรุปผลการด าเนินงาน :     จากกการด าเนินงานโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่ผลงานของ
นักวิจัยและผู้ให้บริการวิชาการมีการบันทึกเทปรายการและตัดต่อเทปรายการ  จ านวน  15  เรื่อง  
โดยแยกเป็นงานวิจัย  8  เรื่อง  และบริการวิชาการ 7 เรื่อง  ได้แก่   
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน อาทรอุทิศ 

อ.สุภาภรณ์  บัณฑิตย์   

การผลิตแก๊สชีวภาพส าหรับหุงต้มในครัวเรือน  ณ  บ้านทุ่งใหญ่  
อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก   

อ.สิริเดช  กุลหิรัญบวร   

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้น้ ามันไบโอดีเซล  ณ  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  จังหวัด
พิษณุโลก 

อ.วณิชญา  ฉิมนาค 

โครงการอัตลักษณ์ผ้าทอลาวครั่ง  ณ  โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ  
บ้านสระยายชี  อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 

อ.ยรรยงวรกร  ทองแย้ม   

Happy  Work  Place  ณ  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.บัญชา  ส ารวยรื่น   

โครงการอบรมติดตั้งและการใช้สื่อ eD-LTV (อบรมการติดตั้งระบบ
และการใช้สื่อ eD-LTV)  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนุช
เทียน  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

อ.รติวัฒน์  ปารีศรี   

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือแหล่งเรียนรู้  (อบรมการจัดตกแต่ง
ห้องสมุดและจัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่)  ณ  โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ.ดร.อนงค์  ศรีโสภา 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (อบรมการสกัดน้ ามันหอมระเหยจากพืช
สมุนไพร)  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย  อ าเภอ
ชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ.อรพิน  เสละคร   

โครงการอนุรักษ์พันธ์หญ้าแฝก (อบรมการจักรสานผลิตภัณฑ์จากหญ้า
แฝก)  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย  อ าเภอชาติ
ตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.อรรถพล  นาขวา 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนอาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ. ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
อาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ.ประภาศิริ  ใจผ่อง   

ชนิดของพันธ์ข้าวพ้ืนเมืองกับวิถีของคนในชุมชน  ณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เนินเพิ่ม  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.สุพัตรา  เจริญภักดี 

โครงการหมู่บ้านข้าวหอม  ณ  กลุ่มเกษตรกร  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร ผศ.ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป   
ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านสระบัว   ผศ.ทรงพรรณ  สังข์ทรัพย์ 
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ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 
ผลิตภัณฑ์น้ านมข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่   ผศ.ดร.น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป 

ซึ่งผลงานข้างต้นเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียโดยใช้ชื่อรายการ “พิบูลปัญญา”  ผ่านทางสื่อออนไลน์ 
เช่น YouTube และผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง TT Cable TV และ  Thai PBS  รวม  3  ช่องทางการ
น าเสนอ    และมีผู้เข้าชมสื่อมัลติมีเดีย  จ านวนทั้งสิ้น   434  คน  โดยผู้เข้ารับชมรายการมีความพึง
พอใจ  ร้อยละ  82.2  โดยมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  ร้อยละ  87.2  และสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ร้อยละ  84.2  ในส่วนของเจ้าของผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
มีเจ้าของผลงานมีความพึงพอใจต่อการน าผลงานมาเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย  ร้อยละ  
95.3  และมีความพึงพอใจต่อการบริการของท างานผลิตสื่อมัลติมีเดีย  ร้อยละ  100 

  

   
การประชุมคณะกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

   
การลงพ้ืนที่ถ่ายท ารายการ 

   
กระบวนการตัดต่อและบันทึกเสียงรายการ 
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งานเครือข่ายความร่วมมือ 

13. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 
 หลักการและเหตุผล : จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตกลง

สร้างความร่วมมือการเป็นเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่
ภายในประเทศ ซึ่งมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดี  เช่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ  ๘ แห่ง เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในส่วนเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่างกับอุทยานวิทยาศาสตร์  เป็นต้น  และภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) อย่างสมบูรณ์  
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้ ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ อันจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ  และเป็นการขยายงานเครือข่ายให้มีคุณภาพ
และทันสมัยยิ่งขึ้น  ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายร่วมมือการวิจัย
และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้กับหน่วยงานต่างๆ 

 วัตถุประสงค์ : - เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน  
                               กลุม่ประเทศอาเซียน 

- เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
ภายในประเทศ 

 สรุปผลการด าเนินงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  2558  โดยได้ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

     1.  ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)  ในการเข้าร่วม
การประชุมภาคีสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ายแต่ละจังหวัด  ในการประชุมภาคีสัมพันธ์  ครั้งที่  
3  ในวันที่  15  ธันวาคม  2557  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

     2.  ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสร้างสุของค์กร  ในงานอุตสาหกรรมแฟร์  ครั้งที่  
1  ในวันที่  28  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  2  ธันวาคม  2557  รวมทั้งสิ้น  5  วัน  ณ  บริเวณ
ชั้นล่างห้องประชุมคอนเวนชั่น  ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)  

     3.  จัดประชุมเสวนารับทราบข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคเหนือ  ปี  2556  ในวันที่  
7  พฤศจิกายน  2557  ณ  หอ้งประชุมสิริราชภัฏ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนวังจันทน์)     
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     4.  เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในการประชุมปรึกษาและวางแผนจัดงาน
ประชุมวิชาการ  “ราชภัฏวิจยั  ครั้งที่  3”   ณ  ห้องประชุมสุดหอม อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

     5.  ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)  ในการเข้าร่วม
การประชุมภาคีสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ายแต่ละจังหวัด  ในการประชุมภาคีสัมพันธ์  ครั้งที่  
4  ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2558  ณ  ห้องประชุมนิลบล  ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนวังจันทน์)   

     6.  เข้าร่วมการประชุมสรุปโครงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy 
Workplace  ภาคเหนือ  ประจ าโหนด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  18  
มีนาคม  2558  ณ  ห้องประชุมสิริราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนวัง
จันทน์) 

     7.  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานส ารวจระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิรูประเทศ 

     8.  เข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงานเพ่ือรับทราบแนวทางการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
ระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2558  ณ  ศูนย์
บูรณาการงานวิจัยและวิชาการ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์   

     9.  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถาบันการศึกษากับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน  ในวันที่  29 – 30  พฤษภาคม  
2558  ณ สถานที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

     10.  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp)  รุ่นที่ 5 
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  26  มิถุนายน – 2 กรกฎาคม  2558  ณ  ห้องประชุม 101  อาคาร
ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรุงเทพมหานคร   

   
เข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)  ภาคีสัมพันธ์ 
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จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสร้างสุของค์กรในงานอุตสาหกรรมแฟร์  ครั้งที่  1 

   
ประชุมเสวนารับทราบข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคเหนือ 

   
เข้าร่วมประชุมปรึกษาและวางแผนท างานประชุมวิชาการราชภัฏวิจัยครั้งที่  3 

 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ Child Watch ภาคเหนือ 
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งานบริหารทั่วไป 
 

14. ชื่อโครงการ : งานบริหารส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 หลักการและเหตุผล : เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ ส านักงานเลขานุการ สถาบันวิจัย

และพัฒนา  ที่มีภารกิจในการให้การสนับสนุนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาทางด้านการบริการวิชา
การ และ สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ด้านงานธุรการ  การเงินและพัสดุ การประชุม งาน
ประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการ งานพิมพ์และส าเนา   และร่วมงานบุญ เทศกาล
ต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น เพ่ือให้การสนับสนุนการบริหารจัดการเป็นไปตามภารกิจจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น         
วัตถุประสงค์ : - เพ่ือสนับสนุนในการบริหารงานส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย 

          - เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลและการจัดการคุณภาพ   
 สรุปผลการด าเนินงาน :  งานบริหารส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ท าการ

สนับสนุน ด้านงานธุรการ  การเงินและพัสดุ การประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน 
งานสวัสดิการ งานพิมพ์และส าเนา   และร่วมงานบุญ เทศกาลต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรม การจัดซื้อ
วัสดุ  การซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน
ส าหรับงานทั้ง 5 งาน  ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานคลังข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย งานบริการวิชาการ  
และงานเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณงานบริหารงานทั่วไปได้ท าแบบส ารวจถึงความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.05 (ร้อยละ 81.0)    

 
15. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร 

 หลักการและเหตุผล : บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร 
เปรียบเสมือนตัวจักรส าคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นการ
พัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมาย  บุคลากรหน่วยงาน
สนับสนุนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนั้น การพัฒนาบุคลากรยังเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กร 

 วัตถุประสงค์ :  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ 
           - เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาพัฒนาในงาน 
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 สรุปผลการด าเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงต าแหน่งงานที่ปฏิบัติและเพ่ือให้บุคลากรสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาพัฒนาในงาน  ซึ่งรูปแบบในการสนับเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
หน่วยงานเป็นไปในหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
การศึกษา ดูงาน เป็นต้น  ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 มีบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาทั้งสิ้น 10 คน ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมคิดเป็น ร้อยละ 100 

 
16. ชื่อโครงการ : โครงการทัศนศึกษาดูงาน 

หลักการและเหตุผล : บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร 
เปรียบเสมือนตัวจักรส าคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นการ
พัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมาย  การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่เป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้บุคลากร
ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาบุคลากรไป
ทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ : - เพ่ือศึกษาดูงานทางด้านการบริหารจัดการงานวิจัย บริการวิชาการ และ การพัฒนาองค์กร 
         - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
         - เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเสริมประสบการณ์ด้านการบริหาร    
                     จัดการกับหน่วยงานอื่น 

 สรุปผลการด าเนินงาน : จากที่ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เดินทางไปศึกษาดู
งาน  ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ซึ่งได้เข้ารับการศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  เข้ารับการศึกษาดูงาน และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กองทัพเรือ  จากการศึกษาดูงานดังกล่าวคาดว่าจะน ามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
และมหาวิทยาลัย  โดยการน าแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ที่ได้ไปศึกษาดูงาน  มา
ประยุกต์ในการจัดท าศูนย์เรียนรู้พิบูลปัญญาของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการทัศนศึกษาดูงานจึงได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว  โดยบุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (ร้อยละ 82.14 )   
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ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
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งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ 
17. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล : สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการด้านการวิจัย บริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ   
ซึ่งผลงานและองค์ความรู้จากงานวิจัยต่างๆ ที่นักวิจัยได้จัดท าขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจนมาถึงปัจจุบันนั้นมีจ านวนมากและยากต่อการเก็บรักษา รวมทั้งการสืบค้นท าได้ยาก วิธีการ
หนึ่งที่จะช่วยเก็บรักษาข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้จากงานวิจัยนั้นก็คือ การจัดท าฐานข้อมูล ที่ผ่าน
มาสถาบันวิจัยได้ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัย บริการวิชาการ
และสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ ในปีนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จ าเป็นจะต้องด าเนินงาน
โครงการต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งหมดให้สามารถใช้งานตอบสนองต่อนักวิจัยใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงาน และผู้บริหารใช้ในการบริหารงานได้อย่างสมบรูณ์ 
วัตถุประสงค์ : - เพ่ือเก็บข้อมูลผลงานวิจัยและการบริการวชิาการ องค์ความรู้ และโครงการสบืสานงานตาม

แนวพระราชด าร ิ
- เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้รองรับข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการและ   
  โครงการสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ ของมหาวิทยาลัย 
- เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการและ
โครงการสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ และเพ่ือให้นักวิจัยใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการด าเนินงาน   

สรุปผลการด าเนินงาน :  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศงานวิจัย ในส่วนการกรอกข้อเสนอโครงการและการรายงานโครงการวิจัย ให้กับผู้
ประสานงานของคณะต่างๆ โดยต้องด าเนินการในส่วนของนักวิจัยให้เพ่ิมเติมข้อมูลด้วยตนเอง
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศบริการวิชาการในส่วนของการกรอกข้อมูล
โครงการ การรายงานความก้าวหน้า การปิดโครงการและการรายงานโครงการ โดยต้องด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเพ่ิมเติมเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานกับเจ้าของโครงการ  และได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการสืบสานงานตามแนวพระราชด าริควบคู่ไปกับสารสนเทศ
บริการวิชาการ โดยใช้ส่วนของการเพิ่มข้อมูลโครงการเดียวกันกับ ส่วนของการรายงานผลด าเนินการ 
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http://research.psru.ac.th/~rdi/index.php?case=data-research 

 

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

research 

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

academic 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ  
และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ที่สอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  
ที่สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

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

1.    
2.    
3.    
....    

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.โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ค รั้ ง นี้   มี
ผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น  31  คน  
แบ่งเป็น  นักเรียน  จ านวน  20  
คน  ครู ตชด.  จ านวน  9  คน  
และ     ผู้ประสานงานจาก กก.
ต ช ด . 31  จ า น ว น   2  ค น  
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ ร้อยละ  92.0  มีความรู้
ความเข้าใจ  ร้อยละ  92.5  และ
สามารถน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้
ประโยชน์  ร้อยละ  93.0 

/  

2. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย   

กิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
จัดประชุมวางแผนระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยตั้ งแต่ต้นน้ า  
กลางน้ า และปลายน้ า เช่น การ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัยเ พ่ือก าหนดแนวทาง
ระ เบี ยบ /ประกาศต่ า งๆ  ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย การจัดประชุมกับ
ร อ งคณบดี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ก า ร

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

ง า น วิ จั ย แ ต่ ล ะ ค ณ ะ เ พ่ื อ
ปรึกษาหารือและก าหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
ว่าควรเป็นไปในรูปแบบใด และ
การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือใน
แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
ชุดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุดโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน  

3.โครงการจัดการคุณภาพ
งานวิจัย 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มี
การประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง
และทิศทางการจัดท ามาตรฐาน
การวิจัยในสัตว์ทดลอง และร่าง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
เ พ่ื อ ง า น ท า ง วิ ท ย า ศ าสตร์  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พิ บู ล
สงคราม นอกจากนี้ได้สนับสนุน
การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟัง
แ น ว ท า ง ข อ ง ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการก ากับดูแลการ
เลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์ของสถาบัน 
(คกส.) เ พ่ือให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง    

/  

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

มีการพัฒนาทักษะการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ท ด ล อ ง แ ล ะ
ปฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย  พัฒนาการ
บริหารชุดโครงการ และพัฒนา

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

ทักษะการวิจัยแบบเป็นทีมและ
มีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น
นั้น โดยได้มีการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ 

- เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตร “นักจัดการ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่” ณ 
วนธารารีสอร์ท อ าเภอ
วั ง ท อ ง  จั ง ห วั ด
พิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน พ.ศ.2558 

- มหาวิทยาลัย โครงการ
อบรม เรื่อง “เทคนิค
การน าเสนอผลงานวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ” 
วันพุธที่  3  มิถุนายน 
พ.ศ.2558 ณ โรงแรม
วั ง จั น ท ร์ ริ เ ว อ ร์ วิ ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
“เทคนิคการเขียน
บทความวิจัยและ
บทความวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ” วันที่ 
9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ณ โรงแรมวังจันทร์ริ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

เวอร์วิว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

- อบรมหลักสูตร 
"ผู้บริหารชุด
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม" รุ่นที่ 2 ณ 
สถานที่ โรงแรมเซ็นจูรี่
พาร์ค กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 5-10 เมษายน
2558 

- ฝึกอบรมหลักสูตร “นัก
จั ดกา ร ง านวิ จั ย เ ชิ ง
พ้ื นที่” ณ วนธาร า รี
สอร์ท อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2558 

5. โครงการจัดการผลผลิต
งานวิจัย 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มี
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“เทคนิคการเขียนผลงานเพ่ือยื่น
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
ตราสินค้า” เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้อง
ประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  และ
สถาบันวิจัยฯ ได้สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้กับ
นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยจักเป็น

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

ผู้ประสานผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ด้านช่วยเหลือในการเขียนค าขอ
การจดทรัพย์สินทางปัญญาใน
ด้านต่างๆ ซึ่งสถาบันวิจัยฯ จัก
สนับสนุนในส่วนของ
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
นอกจากนี้ยังจัดท าจุลสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับที่ 
1-3 พ.ศ.2558 โดยด าเนินการ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ 
ผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

6. โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรตินักวิจัย/นักบริการ
วิชาการในระดับดีเด่น 

เ พ่ื อ เป็ นการสร้ า งขวัญและ
ก า ลั ง ใ จ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการทุ่มเทเวลา
และสติปัญญากับงานวิจัยใน
ด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน จึงได้
ประกาศแนวทางหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่
มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 
2558 เพ่ิมเติมขึ้น จากนั้นได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 
2558 ซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือ

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

คั ด เ ลื อ ก ผ ล ง า น ที่ มี ค ว า ม
เหมาะสมเป็นไปตามแนวทางที่
ป ร ะ ก า ศ ไ ว้  แ ล ะ ไ ด้ จั ด
นิทรรศการเ พ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการวิจัยและการบริการ
วิ ช า ก า ร ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม 
Preschool สายวิชาการ เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดย
มีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้าน
วิจัยและบริการวิชาการจ านวน
ทั้งสิ้น 14 ท่าน 

7. โครงการสนับสนุนเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ 

ผลการด า เนินงานที่ ผ่ านมา
มหาวิทยาลั ยฯ  ได้ ร่ วม เป็ น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
น า เ สนอผล ง านวิ จั ย ร ะ ดั บ
นานาชาติและนานาชาติ  ( I-
SEEC 2014) กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 
1 7 - 1 9  ธั น ว าคม  2557  ณ 
โรงแรมประจักษ์ตรา ดี ไซน์  
โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  และร่วม
จั ดนิ ท ร รศการ ใน โคร งการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผล ง านวิ จั ย ร ะดั บ ช าติ และ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 
3” ณ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ระหว่างันที่  
20-22 พฤษภาคม 2558 

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

8. ชุดโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการด า เนินงานที่ ผ่ านมา
สถาบันวิจัยฯ ได้ด าเนินการจัด
ประชุมเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับเป็นทุนอุดหนุนการวิจัย
ส าหรับการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยที่ประชุมมีมติ ให้ทุก
คณะจะต้องส่งข้อเสนอโครงการ
ตามจ านวนหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีที่ทุกคณะเปิดสอน  
และมีมติให้การสนับสนุนทุน
ทั้งสิ้น 50 โครงการ 

/  

9 .  ชุ ด โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

เพ่ือส่งเสริมการวิจัยแบบเป็นทีม
และมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
ท้ อ งถิ่ น  จึ ง มี ก า รสนั บสนุ น
ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับการ
พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ข ณ ะ นี้ มี
โครงการที่เสนอขอรับทุนแล้ว 6 
โครงการ 

/  

10. โครงการส่งเสริมเข้า
ร่ วมประชุ มสัมมนาทาง
วิชาการและเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติ  "พิบูลวิชาการ" 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
ด า เนินงานโครงการประชุม
วิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” 
หัวข้อ  “สองทศวรรษราชภัฏ
พิบูลสงคราม  จากท้องถิ่นสู่
อา เซี ยน”  เมื่ อวันที่  13 -14  
กุ ม ภ า พั น ธ์   2 5 5 8   ศู น ย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พิ บู ล
สงคราม (ส่วนวังจันทน์ )  ซึ่ ง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย 

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

การท าบุญ/พิธีทางศาสนา  การ
จัดนิทรรศการ  การเสวนาและ
การบรรยายพิเศษ และการ
น าเสนอผลงาน  โดยมีผู้เข้าร่วม
งานประชุมวิชาการทั้ งหมด 
1 ,518 คน และมีผลงานวิจัย
ที่มาน าเสนอ รวมทั้งสิ้น 406 
ผ ล ง า น  โ ด ย แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น
ผลงานวิจัยที่น าเสนอในรูปแบบ
บรรยาย จ านวน 146 ผลงาน 
และรูปแบบโปสเตอร์ จ านวน 
260 ผลงาน   

11. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานบริการ
วิชาการและสืบสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าริ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

การด าเนินงานพัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร แ ล ะ สื บ ส า น ง า น
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริเพ่ือการพัฒนา  ใน
ด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. การวางแผน  ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการและ
โครงการอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  เพ่ือ
ร่วมกันวางแผนและ

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน   

2. การลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการ
ให้บริการวิชาการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โดยได้พา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริของมา
วิทยาลัยฯ  ลงพ้ืนที่
ส ารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการของ
โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

3. การติดตาม
ความก้าวหน้าและการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ  
ในปีงบประมาณ  2558  
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการบริหารจัดการให้
แต่ละหน่วยงานเพื่อ
ด าเนินการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการให้
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้   

12. โครงการแหล่งเรียนรู้
พิบูลปัญญา 

โครงการแหล่ ง เ รี ยน รู้ พิ บู ล
ปัญญาด าเนินการด าเนินการจัด
กิ จ ก ร ร ม ดั ง ต่ อ ไ ป นี้  1 . จั ด
กิจกรรมจัดนิทรรศการในงาน
แผ่นดินสมเด็ จพระนเรศวร
ม ห า ร า ช  ก า ช า ด จั ง ห วั ด
พิษณุโลก  ประจ าปี  2558โดย
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ร่ ว ม
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  และน าเสนอ
ผลการด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พิ บู ล
สงคราม  การสาธิตเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
บริการวิ ชาการสู่ ชุมชนและ
ท้องถิ่น  ตลอดจนการออกร้าน
จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ข อ ง
ผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจชุมชน  และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2.  
กิ จ ก ร ร ม จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
หลักสูตรเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการและการวิจัย  หลักสูตร  
“การท าการตลาดออนไลน์”  ใน
วันที่   16 – 17  พฤษภาคม  
2558   ณ  ห้ องปฏิบั ติ ก า ร

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   1 0 6  ศู น ย์
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พิ บู ล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  3. 
กิ จ ก ร ร ม จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
หลักสูตรเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการและการวิจัย  หลักสูตร  
“การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือ
ธุรกิจสปา  ตามหลักเภสัชกรรม
ไทย”  ในวันที่  18  กรกฎาคม  
2 5 5 8   ณ   อ า ค า ร ศู น ย์
วิทยาศาสตร์  ศว.115  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พิ บู ล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

1 3 .  โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
มั ลติ มี เ ดี ย เ พ่ื อ เ ผ ย แ พร่
ผลงานของนักวิจัยและผู้
ให้บริการวิชาการ 

จากการด าเนินงานโครงการ
โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานของนักวิจัยและ
ผู้ให้บริการวิชาการ  ได้มีการ
ประชุมเพ่ือหารือแนวทางการ
ผลิตสื่อที่เหมาะสมกับบริบทของ
ราชภัฏเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  
จากนั้นจึงมีการลงพ้ืนที่บันทึก
เทปรายการและตัดต่อ เทป
ร า ย ก า ร ต า ม แ น ว ท า ง ที่
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ  
ซึ่ ง จ า ก ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ดังกล่าวมีผลงานออกมาทั้งสิ้น  

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

จ านวน  15  เรื่อง  โดยแยกเป็น
งานวิจัย  8  เรื่อง  และบริการ
วิชาการ 7 เรื่อง 

1 4 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
เครือข่ายความร่วมมือการ
วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาสังคม 

โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่ วมมือการวิ จั ยและบริการ
วิ ช าการ เ พ่ื อ พัฒนาสั ง คม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการวิจัยและ
บริการวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในประเทศ  ซึ่งที่ผ่าน
ม า มี กิ จ ก ร ร ม ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
เครือข่ายด้านวิจัยและบริการ
วิชาการั้งสิ้น 10 กิจกรรม เช่น 
การประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการสนับสนุนการ
สร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษากับเครือข่าย
ร่วมสร้างชุมชน  ในวันที่  29 – 
30  พฤษภาคม  2558  ณ 
สถานที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
กรุงเทพมหานคร  การประชุม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
การประชุมปรึกษาและวางแผน
จัดงานประชุมวิชาการ  “ราช
ภัฏวิจัย  ครั้งที่  3”   ณ  ห้อง
ประชุมสุดหอม อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เป็นต้น 
 

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

3. การพัฒนาสู่การ
เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง 

1.    
2.    
3.    

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. งานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ง า น บ ริ ห า ร ส า นั ก ง า น
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ท าการสนับสนุน ด้าน
งานธุรการ  การเงินและพัสดุ 
การประชุม งานประชาสัมพันธ์ 
ง านนโยบายและแผน งาน
สวัสดิการ งานพิมพ์และส าเนา   
และร่วมงานบุญ เทศกาลต่าง ๆ 
ทางด้านวัฒนธรรม การจัดซื้อ
วัสดุ  การซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น
หน่วยงานส าหรับงานทั้ง 5 งาน  
ได้แก่  งานบริหารทั่วไป งาน
คลังข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย 
งานบริการวิชาการ  และงาน
เครือข่ ายความร่วมมือ เ พ่ือ
อ านวยความสะดวกต่ อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณงานบริหารงาน
ทั่วไปได้ท าแบบส ารวจถึงความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่ง
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก   ซึ่ ง
บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.05 
(ร้อยละ 81.0)    

2. โครงการพัฒนาบุคลากร : สถาบันวิ จั ยและพัฒนาจั ด
โครงการพัฒนาบุคลากรโดยมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ พั ฒ น า
ศักยภาพและสมรรถนะของ
บุคลากรให้ตรงต าแหน่งงานที่
ปฏิ บั ติ แ ละ เ พ่ื อ ให้ บุ คลากร
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนามาพัฒนาในงาน  ซึ่ ง
รูปแบบในการสนับเพ่ือพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น
ห น่ ว ย ง า น เป็ น ไ ป ใ นหล าย
รูปแบบ เช่น  การสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือฝึกอบรม เข้า
ร่วมประชุมสัมมนา การศึกษา ดู
งาน เป็นต้น  ซึ่ งจากผลการ
ด า เนินงานในปี งบประมาณ 
2558 มีบุคลากรที่ ไ ด้ รั บการ
พัฒนาทั้งสิ้น 10 คน ได้รับการ
พัฒนาและฝึกอบรมคิดเป็น ร้อย
ละ 100 

/  

3. โครงการทัศนศึกษาดูงาน ผู้ บ ริ ห า ร และบุ ค ล าก รของ
สถาบั น วิ จั ย และ พัฒนา  ได้
เดินทางไปศึกษาดูงาน  ระหว่าง
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคมที่ผ่าน
มา  ซึ่งได้เข้ารับการศึกษาดูงาน
ในศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ ศูนย์
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  ศูนย์การ

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

เ รี ย น รู้ ส ว น ส มุ น ไ ร ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  เข้ารับการศึกษา
ดูงาน และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎี
ใ ห ม่ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงกองทัพเรือ  
จากการศึกษาดูงานดังกล่าวคาด
ว่าจะน ามาปรับปรุงใช้ให้ เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน  และ
มหาวิทยาลัย  โดยการน าแนว
ทางการบริหารจัดการของศูนย์
เรียนรู้ต่างๆ ที่ได้ไปศึกษาดูงาน  
มาประยุกต์ในการจัดท าศูนย์
เ รี ย น รู้ พิ บู ล ปั ญ ญ า ข อ ง
มหาวิทยาลัย  และเพ่ือให้เกิด
ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
โครงการทัศนศึกษาดูงานจึงได้
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว  โดยบุคลากรมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 (ร้อยละ 82.14 )   

4. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ 

งานคลังข้อมูลและสารสนเทศได้
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย 
ใ น ส่ ว น ก า ร ก ร อก ข้ อ เ สน อ
โ ค ร งก า ร และกา ร ร าย ง าน
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  ใ ห้ กั บ ผู้
ประสานงานของคณะต่างๆ โดย

/  
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ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
(โดยสรุปอย่างย่อ) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีบรรจุไว้
ในแผน 

ไม่มีบรรจุ
ไว้ในแผน 

ต้ องด า เนิ นการ ในส่ วนของ
นักวิจัยให้ เ พ่ิมเติมข้อมูลด้วย
ตนเองนอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
บริการวิชาการในส่วนของการ
กรอกข้ อมู ล โ คร งก าร  กา ร
รายงานความก้าวหน้า การปิด
โ ค ร งก า ร และกา ร ร าย ง าน
โครงการ โดยต้องด าเนินการ
ป รั บป รุ ง แ ล ะ พั ฒน า ร ะ บ บ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน
กับเจ้าของโครงการ  และได้
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการ
สื บ ส า น ง า น ต า ม แ น ว
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ค ว บ คู่ ไ ป กั บ
สารสนเทศบริการวิชาการ โดย
ใ ช้ ส่ ว น ข อ ง ก า ร เ พ่ิ ม ข้ อ มู ล
โครงการเดียวกันกับ ส่วนของ
การ ร าย ง านผลด า เนิ นการ
เรียบร้อยแล้ว 
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การจัดสรรทุนวิจัย/งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย และงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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การจัดสรรทุนวิจัย/งานวจัิยและงานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ท าวิจัย/ผู้วิจัยร่วม 

จ านวน

งบประมาณ

(บาท) 

แหล่งเงิน

สนับสนุน

วิจัย 

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว 

โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับ

กระบวนทัศน์เศรษฐกิจและสังคมอาเซียน (ชุดโครงการ) 

ผศ.บุษบา   หินเธาว ์  790,000  วช. 

การศึกษาการพัฒนาและความเปน็ไปได้ของชุมชนสู่

สังคมเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร 

ต าบลหนองกุลา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

อ.รัชฎาภรณ์  พัฒนะ   250,000  วช. 

การวิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารในระดับ

ชุมชนเพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกรณีศึกษา: ข้าว

หอมมะลิปลอดสารพิษของศูนย์เรยีนรู้บ้านผารังหมี 

จังหวัดพิษณุโลก (ชุดโครงการวจิัย) 

ดร.ชุติมา เลิศลักษม ี  829,000  วช. 

การพัฒนาโลชันบ ารุงผิวขาวเสริมสารตา้นอนุมูลอสิระ

สูตรนาโนอิมลัชันจากสารสกดัเปลอืกหุ้มเมล็ดมะขาม 

ผศ.ดร.เกตุการ ดาจันทา  270,000  วช. 

การสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาภูมิปัญญาการท าข้าว

ทอดอบกรอบปรุงรสสมุนไพร 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์ วงษ์ประทีป  270,000  วช. 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคเนื้อของ

เกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก 

ดร.สภุาวดี แหยมคง  270,000  วช. 

การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของมันส าปะหลังในจังหวัด

พิษณุโลกเพื่อการส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดนไทย-

ลาวตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-

ตะวันตก 

อ.ธณิดา   โขนงนุช  250,000  วช. 

การพัฒนารูปแบบอัตลักษณเ์ครื่องเงินโดยการประยุกต์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสโุขทัย 

อ.อุษา  อินทร์ประสิทธ์ิ  266,000  วช. 

การพัฒนาสูตรเนื้อดินปั้นส าหรับผลิตภณัฑส์โตนแวร์ 

จากดินป้านปลักแรด เขตอ าเภอบางระก า จังหวัด

พิษณุโลก 

อ.วิมล ทองดอนกลิ้ง  300,000  วช. 

การศึกษาส่วนผสมชองวัตถุดิบจากชานอ้อยและ

ส่วนผสมปูนปลาสเตอร์ในการผลติฉนวนความร้อนเพื่อ

ลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

นายขันแก้ว   สมบูรณ ์  270,000  วช. 

การพัฒนาตู้เพาะเห็ดอตัโนมตัิเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ

ชุมชนสู่การเกษตรแบบยั่งยืน 

อ.วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์  290,000  วช. 
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ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ท าวิจัย/ผู้วิจัยร่วม 

จ านวน

งบประมาณ

(บาท) 

แหล่งเงิน

สนับสนุน

วิจัย 

การศึกษาแนวทางการน าอัตลักษณ์ศิลปะการตัด

กระดาษแบบไทยประเพณีมาประยุกต์ในการออกแบบ

บรรจภุัณฑผ์ลติภณัฑ์กล้วยแปรรปู 

อ.ปรารถนา ศิรสิานต ์  220,000  วช. 

การพัฒนาดินเหนยีวท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ผลติ

เชิงชาย ส าหรับตกแต่งอาคารทดแทนการใช้ไม้

ธรรมชาต ิ

ผศ.สนิท ปิ่นสกุล  300,000  วช. 

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้กรองน้ าเซรามิกใน

บ้านพักอาศัยจากดินตะกอนประปา 

อ.พรชัย ปานทุ่ง  300,000  วช. 

ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากการเปิดใช้

ถนนหลวง 4 ช่วงจราจรตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก-

ตะวันตก กรณีศึกษา : เส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก 

ผศ.ดร.สุขสมาน   สังโยคะ  165,000  วช. 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดและสารออกฤทธ์ิ

จากดาวเรืองเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักในระบบ

ไฮโดรโปนิกส ์

ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง  217,000  วช. 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระดับการมสี่วนร่วม

ของชุมชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ ายม

ตอนล่าง 

ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร  300,000  วช. 

บนก่ึงมอดูย่อยปฐมภมูิเชิงแบบฉบบั อ.ไพโรจน์ เยียระยง  143,000  วช. 

การศึกษาสมบัติของเซรามิกเฟรโ์รอิเล็กทริกระบบ

เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต-บสิมัทไนโอเบียมไทเทเนต (1-

x)PZT-xBNbT ที่เตรียมโดยวิธผีสมออกไซด์ 

ดร.นววรรณ ทองม ี  270,000  วช. 

การปลดปล่อยและฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไ์ทโรซเินสจากนา

โนอาร์บูตินครีม 

ผศ.ดร.วิษณุ  ธงไชย   270,000  วช. 

การพัฒนากลูโคสเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้

เอนไซมโ์ดยใช้อนุภาคเมโซพอรสัคาร์บอนร่วมกับ

อนุภาคโลหะเพื่อใช้เป็นคะตะลิสต ์

ดร.กุลวดี  ป่ินวัฒนะ  280,000  วช. 

การใช้ความหลากหลายของไลเคนเป็นตัวบ่งช้ีทาง

ชีวภาพส าหรับการประเมินผลกระทบมลพิษทางอากาศ

ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก 

ดร.อรชร ฉิมจารย ์  290,000  วช. 

การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum 

infiltration 

ผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวมิล  300,000  วช. 
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ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ท าวิจัย/ผู้วิจัยร่วม 

จ านวน

งบประมาณ

(บาท) 

แหล่งเงิน

สนับสนุน

วิจัย 

การพัฒนาหัววัดทางเคมไีฟฟ้าต้นทุนต่ าส าหรับตรวจวัด

โลหะหนักในอาหาร 

ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ ์  290,000  วช. 

ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสารหอม

ระเหยจากน้ ามันหอมระเหยและสารสกัด ส่วนใบส่องฟ้า

ดง 

ดร.เฉลิมพร ทองพูน  260,000  วช. 

การศึกษาความหลากชนิดและการกระจายพันธ์ุของรา

อาร์บัสคลูารม์ายคอรไ์รซาที่สัมพนัธ์กับข้าวไร่ในจังหวัด

พิษณุโลก 

ดร.สุพตัรา เจริญภักด ี  210,000  วช. 

ผลของ KAl(SO4)2K2Cr2O7 SnCl2CuSO4 FeSO4 

กรดซิตริก และขีเ้ถ้า ต่อประสิทธิภาพการตดิสีย้อม 

สเตรปโตมัยซสีของเส้นใยไหม 

ผศ.นฤมล เถื่อนกูล  250,000  วช. 

แผนงานวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่

อาเซียน 

ผศ.ดร.ปิยวรรณ  ศภุวิทิตพัฒนา 1,852,000 วช. 

ศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเพื่อสังเคราะห์

บทเรียนชุมชนจอมทอง 

ผศ.ดร.ปิยวรรณ  ศภุวิทิตพัฒนา 360,000 วช. 

การพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที ่21 ของเยาวชนโดย

ใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปญัญาท้องถิ่น ต าบลพลายชุมพล  

อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ.ดร.สุขแก้ว  ค าสอน 360,000 วช. 

การสร้างกระบวนการจัดการความรู้มรดกทางสังคมและ

วัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนวัดโบสถ์ผ่านการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

ผศ.ดร.ณฏัฐิรา  ทับทิม 360,000 วช. 

แนวทางการจัดการขยะมลูฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามภายใต้นโยบายมหาวทิยาลัยสีเขียว 

ดร.อรชร  ฉิมจารย ์ 360,000 วช. 

โครงการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง

พอใจของนักศึกษาจากการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยวิธี

แบ่งกลุ่มผลสมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการวัดและ

เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 

อ.พัชราภรณ์   อินริราย 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning) ใน

รายวิชาการผลติสุกร (Swine Production) ของ

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ระดบัปริญญาตรี คณะ

อ.ปุณเรศวร์   รัตนประดิษฐ ์ 10,000 แผ่นดิน 
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ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ท าวิจัย/ผู้วิจัยร่วม 

จ านวน

งบประมาณ

(บาท) 

แหล่งเงิน

สนับสนุน

วิจัย 

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏั

พิบูลสงคราม 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโภชนศาสตร์

มนุษย์ด้วยกิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนของนักศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ผศ.ทรงพรรณ  สังข์ทรัพย ์ 10,000 แผ่นดิน 

การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาสถิตสิ าหรับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

อ.กนกวรรณ  พรมจีน 10,000 แผ่นดิน 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ

ของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบ KWL ในรายวิชา

หลักการผลติพืช 

อ.วณิชญา  ฉิมนาค 10,000 แผ่นดิน 

ผลสัมฤทธ์ิของการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ค า

คล้าย:ความหมายและการใช้ของนักศึกษารายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

ดร.สุชาดา  เจียพงษ ์ 10,000 แผ่นดิน 

การศึกษาความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของ

นักศึกษาสาขาวิชาญี่ปุ่นหลังเรียนโดยใช้กระบวนการ

อ่านภาษาญี่ปุ่นแบบการแก้โจทยค์ าถามและกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ผศ.ดร.ณฏัฐิรา  ทับทิม 10,000 แผ่นดิน 

การศึกษาปัญหาในการเขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีท่ี 3 ในรายวิชาวิวัฒนาการ

ตัวอักษรจีน 

ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้กจิกรรมต่อสนองต่อ

งานเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

อ.ทิศากร   ไชยมงคล 10,000 แผ่นดิน 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาผรั่งเศส

เพื่อการสื่อสารโดยการใช้การสอนแบบ e-learning  

อ.ฉัตรแก้ว  บุศย์น้ าเพชร 10,000 แผ่นดิน 

ผลของการจดัรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเพื่อ

การพัฒนาการเห็นคุณคา่ในตนเองของนักศึกษา

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

ดร.ทัศนีย์  ปัทมสนธิ ์ 10,000 แผ่นดิน 
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การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกด้วย

กระบวนการกลุ่ม ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ

บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

ดร.โชติ  บดรีัฐ 10,000 แผ่นดิน 

ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เอกการเมืองการ

ปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามในเรื่องการเข้าช้ันเรียนไมต่รงเวลา/การมาเรียน

สาย 

อ.อเนก  สุขดี 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัด

องค์การสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบมสี่วน

ร่วม 

ผศ.ดร.ศิรสุภา   เอมหยวก 10,000 แผ่นดิน 

กระบวนการเรียนทักษะวิชาคตีปฏภาณของนักศึกษาช้ัน

ปีท่ี 3 หลักสตูรดนตรสีากล มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

อ.กมลธรรม  เกื้อบุตร 10,000 แผ่นดิน 

การสร้างสื่อโสตทัศน์เพื่อการส่งเสริมการสอน ส าหรับ

รายวิชาดนตรีและความเกีย่วพันกับศิลปะแขนงอื่นใน

หัวข้อย่อย:กลวิธีการออกแบบดนตรีเพื่องาน

ศิลปะการแสดง 

ดร.วรารัตน์   วริรักษ์ 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาการจดัการเรียนรูร้ายวชิาการออกแบบพัฒนา

หลักสตูรของนักศึกษาสาขาวิชาวชิาคณิตศาสตร์ชั้นปีท่ี1 

ในการส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาผ่านภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการสอน 4MAT 

อ.สุกัญญา  สีสมบา 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ รายวชิาทฤษฎีดนตรสีากล 

2 เรื่อง อัตราจังหวะของนักศึกษาสาขาดนตรี ช้ันปีท่ี 1 

ในการส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้านการ

สื่อสารและการร่วมมือผ่านภูมิปญัญาท้องถิ่นโดยใช้

เทคนิคแบบร่วมมือ 

อ.ธิปไตย สุนทรวร 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ รายวชิาการพัฒนารูปแบบ

การสอนของนักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทั่วไป ช้ันปี

ที่ 4 ในการส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้านการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา ผ่านภมูิ

ดร.พรชัย  ทองเจือ 10,000 แผ่นดิน 
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ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐาน 

การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ รายวชิาการออกแบบและ

พัฒนาหลักสตูรของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาช้ันปี

ที่ 1 ในการส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้านการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านภมูิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การ

จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ 

อ.สุนทรี  จูลวงค์สุข 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ รายวชิาศิลปะการป้องกัน

ตัวของนักศึกษาสาขาพลศึกษาช้ันปีท่ี 4 ในการส่งเสริม

สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ด้านการสื่อสารและการ

ร่วมมือผา่นภูมิปญัญาท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคแบบร่วมมือ 

อ.พิเชฐ  สยมภูวนาถ 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ รายวชิาการออกแบบการ

สอนภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 2 ในการส่งเสริมสมรรถนะใน

ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะด้านการสื่อสารผ่านภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ 

อ.ภาวิณี  เดชเทศ 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ รายวชิาการออกแบบ

พัฒนาหลักสตูรของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้น

ปีท่ี 2 ในการส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้าน

การคิดอย่างสร้างสรรคผ์่านภมูิปญัญาท้องถิ่นโดยใช้การ

เรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

อ.สุภาภรณ์  บัณฑิตย ์ 10,000 แผ่นดิน 

การศึกษาตัวแปรจ าแนกกลุม่การเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

อ.บัญชา   ศรีสมบตั ิ 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยการจัดการ

เรียนรู้แบบบทบาทสมมติของนักศกึษาช้ันปีท่ี 3 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

อ.สุวิมล ทองแกมแก้ว 10,000 แผ่นดิน 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการอบรมเฉพาะ

ด้าน 

ดร.มนตรา  ศรีษะแย้ม 10,000 แผ่นดิน 

ศึกษาการเรยีนรู้เพื่อแก้ปญัหาการด าเนินการตามแถว

นอนข้ันมูลฐานโดยวิธีการสอนแบบโครงการ 

อ.ไพโรจน์   เยียระยง 10,000 แผ่นดิน 
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ผลการเรยีนด้วยกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

ผศ.ดร.กฤติกา  สังขวด ี 10,000 แผ่นดิน 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของคลื่น

ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีช้ันปีท่ี 2 โดยชุดกิจกรรม

การเรยีนรู ้

อ.รัตน์ติพร  ส าอางค ์ 10,000 แผ่นดิน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือรายจรยิธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข

ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์

ดร.นิธิพงศ์  ศรีเบญจมาศ 10,000 แผ่นดิน 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Project based 

learning ในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพส าหรับ

นักศึกษา 

ดร.จิตศิริน  ลายลักษณ ์ 10,000 แผ่นดิน 

ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจจากการเรยีนการสอน

ระบบห้องเรยีนออนไลน์ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

อ.พิมรินทร์   คีรินทร์  10,000 แผ่นดิน 

ผลการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มตี่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมี

พื้นฐาน 

ดร.รพิพรรณ  จันทร์มะณ ี 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาการเรียนการสอนปฏิบตัิการทางจุลชีววิทยา

สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.สุขสมาน   สังโยคะ 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาการเรียนรูร้ายวิชาฟิสิกส์สถานะของแข็งของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 โดยการเรียนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรู ้

ดร.นววรรณ  ทองม ี 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

ส าหรับนักศึกษาเคมีช้ันปีท่ี 3 เรื่อง เคมีภัณฑ์ธรรมชาต ิ

ดร.เฉลิมพร  ทองพูน 10,000 แผ่นดิน 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคมุ

คุณภาพอาหาร 

อ.ศิริพร ศิริอังคณากุล 10,000 แผ่นดิน 

การใช้คู่มือปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรยีนรูล้ักษณะ

ประจ าวงศ์และทักษะการจัดจ าแนกพืชดอก ในรายวิชา

อนุกรมวิธานของพืช 

ดร.กาญจนา  ธนนพคุณ 10,000 แผ่นดิน 
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ผลของการจดัการเรียนแบบศึกษาพื้นที่จริง กรณีศึกษา 

เพลงพื้นบ้านกับมิติการส่งเสรมิสุขภาพ บ้านบางสะแก  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก  

อ.อรรถพล  รอดแก้ว 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสมเพื่อเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป

ทางการบัญชีในรายวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

อ.ณัทฐาพร  ภู่ระหงษ์ 10,000 แผ่นดิน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้สื่อการสอน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการการจดั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

อ.พิชญาพร ประครองใจ 10,000 แผ่นดิน 

ผลจากการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ด้วยกระบวนการกลุม่ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนการ

สอน วิชา การวิจัยการจดัการ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.วุฒิชัย  สหสัเตโช 10,000 แผ่นดิน 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรยีนการ

สอน กรณีศึกษารายวิชาการจัดการตลาด 

ดร.ลสัดา  ยาวิละ 10,000 แผ่นดิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานโรงแรมต่อ

บริหารจดัการของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

อ.พีรภัทร  สงวนศิลป ์ 10,000 แผ่นดิน 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิจัยทางด้านการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรยีน

เป็นส าคญั: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

ผศ.จีรภัทร  ใจอารีย ์ 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้นใน

รายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

อ.รัชฎาภรณ์  พัฒนะ 10,000 แผ่นดิน 

การจัดการเรยีนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญโดย

ใช้การเรียนรูด้้วยโครงการ (project-based Learning) 

กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

อ.ธิดารัตน์ วุฒิศรเีสถียรกุล 10,000 แผ่นดิน 

การศึกษาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์และแนวทาง

ในการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

อ.พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพันธ ์ 10,000 แผ่นดิน 

พัฒนารูปแบบการบรูณาการการเรียนการสอนระหว่าง

รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์กับรายวิชาการ

ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ 10,000 แผ่นดิน 
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ขึ้นรูปด้วยใบมีด ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเซรามิกส ์

การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าหรับการออกแบบ 2 

มิติ ในรายวิชา มนุษย์กับการออกแบบ 

อ.ชาติชาย จันทร์ประทีป 10,000 แผ่นดิน 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิ

สติกส ์

อ.อลงกรณ์  เมืองไหว 10,000 แผ่นดิน 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารเช้าส าเร็จรูปแบบผสมเสรมิ

โปรตีนจากถ่ัวเหลืองหมักโดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ดร.พรดรลั  จุลกัลป ์  400,000  สกอ. 

การศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิตและภมูิปัญญา

การเลีย้งไก่พื้นเมืองไทยในจังหวดัพิษณุโลก 

อ.ปุณเรศวร์  รัตนประดิษฐ์  400,000  สกอ. 

การศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองกับวิถี

ชีวิตของคนในชุมชนสู่การอนุรักษ์และเพิ่มมูลคา่อย่าง

ยั่งยืนจากภูมิปญัญาท้องถิ่น: กรณศีึกษาชุมชนต าบลเนิน

เพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณโุลก (โครงการชุด) 

ดร.สุพตัรา   เจริญภักด ี  600,000  สกอ. 

ความหลากหลายทางชนิดของด้วงเต่าต าห้ าในพื้นที่

เกษตรอินทรียภ์าคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 

ผศ.ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ  200,000  สกอ. 

การพัฒนาไพรเ์มอร์ที่เหมาะสมส าหรับการระบุเพศของ

มะละกอโดยเทคนิคพีซีอาร ์

ผศ.ดร.ธัชคณิน  จงจิตวิมล  350,000  สกอ. 

การศึกษาภูมินามโดยเครือข่ายชุมชนในเมืองบางขลัง

อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ดร.ขวัญชนก  นัยจรญั  300,000  สกอ. 

ารพัฒนาเนื้อดินและรูปแบบผลิตภัณฑส์ าหรับ

ประตมิากรรมเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มผลิต

เครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอ

วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ.ดร. นิวัตร พัฒนะ 100,000 กองทุนฯ 

  การศึกษาภูมิปญัญายุ้งฉางเพื่อน ามาออกแบบเรือน

เกษตรลอยน้ า 

อ.ชาติชาย จันทร์ประทีป 100,000 กองทุนฯ 

  การพัฒนากูลโคสเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้อนุภาค

โลหะเป็นคะตะลิสต์เพื่อวิเคราะหห์ากลูโคสในปัสสาวะ 

ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ 120,000 กองทุนฯ 

สมบัติบางประการของ Gamma-Abel-Grassmann's 

Groupiods 

ผศ. ไพโรจน์ เยยีระยง 120,000 กองทุนฯ 

 แผนภูมิ DEWMA ส าหรับขอ้มูลที่มีความสมัพันธ์กัน ดร. วรรณพร สุริยะกาศ 100,000 กองทุนฯ 
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การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพและผลการวิเคราะห์การ

ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ R, MINITAB และ 

DESIGN XEPERT ส าหรับกระบวนการพื้นผิวตอบสนอง 

ดร. ศรญัญา ทองสุข 100,000 กองทุนฯ 

 ศึกษาประสิทธิภาพการดดูซับสารตะกั่วท่ีปนเปื้อนในน้ า

ดื่มโดนใช้ตัวดูดซับชีวภาพไดโตซาน 

อ. พดารัตน์ นิลเจียรนยั 110,000 กองทุนฯ 

ปัญหาอสมการแปรผันหลายคา่แบบแยกบนเซต

ใกล้เคียงปรับเรียบ 

ดร. จิตติพร ตังควิเวชกุล 110,000 กองทุนฯ 

 ประสิทธิภาพการดดูซับสารหนโูดยใช้ไดอะทอไมต์ที่

ผ่านการปรับปรุง 

ดร. ยุทธศักดิ์ แช่มมุย่ 110,000 กองทุนฯ 

 การพัฒนาระบบธุรกจิอัจฉริยะเพือ่สนับสนุนการ

ประเมินภาระงานส าหรับอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏั

พิบูลสงคราม 

อ. พิมรินทร์ คีรินทร ์ 100,000 กองทุนฯ 

  การปรับปรุงสมบัติของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก

เลดเซอร์โคเนต ไทเทเนต โดยการเติมบสิมัทไดสโพ

รเซียมไทเทเนต 

ดร. นววรรณ ทองม ี 110,000 กองทุนฯ 

 การขยายพันธ์ุไมห้ายากและใกลสู้ญพันธ์ุในสวนป่าพันธุ์

ไม้หายากของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ดร.รุ้งเพชร แข็งแรง 70,000 กองทุนฯ 

 ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาเชิงคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ 80,000 กองทุนฯ 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เทคโนโลยผีสมผสานด้วย

กระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน 

มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราช

ภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.กฤติกา สังขวด ี 110,000 กองทุนฯ 

   การพัฒนาชุดปฏิบัติการเคมีทั่วไปโดยใช้หลักการไมโค

รสเกล 

ผศ.ประกรณ์ เลิศสุวรรณ 100,000 กองทุนฯ 

การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางพอลิ

เมอร์น าไฟฟ้าที่มีหมู่ฟังก์ช่ันเฉพาะเพื่อใช้ตรวจวัดสารชีว

โมเลกุล 

ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณ ี 100,000 กองทุนฯ 

  การศึกษาการน าไฟฟ้าของเซรามิกไรต้ะกั่วบิสมัท

โซเดียมไททาเนต-บิสมัทโพแทสเซยีมไททาเนต-บิสมัท

ลิเทียมไททาเนตที่เตรยีมด้วยวิธีการเผาไหม้ 

ดร.รตัน์ติพร ส าอางค ์ 110,000 กองทุนฯ 
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  องค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยของใบกระ

ดูกไก่ด า 

อ.สุวิมล ทองแกมแก้ว 105,750 กองทุนฯ 

 การสังเคราะห์และสมบัติการตรวจวัดอะเซทลิีนของ

วัสดุผสมโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์-อนุภาคนาโน

ทองค า 

ดร.พิชิตชัย ปิมแปง 110,000 กองทุนฯ 

 วิทยาการระบาดและการตรวจหาคุณลักษณะเฉพาะใน

ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรสัอะดีโน ไวรัสแอสโทร และ

ไวรัสซาโป ซึ่งก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก 

ดร.วิสตูร จันทร์อิฐ 110,000 กองทุนฯ 

 เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2545 - 2556 : การ

วิเคราะหภ์าพสะท้อนวิถีประชาธปิไตย 

ดร.ขวัญชนก นัยเจริญ 50,000 กองทุนฯ 

 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาองักฤษโดยการสร้าง

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากการเดา

ความหมายค าศัพท์จากบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

อ.ปทุมพร บุญชุม 59,050 กองทุนฯ 

 ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

อ.สุธีรา วิไลกุล 100,000 กองทุนฯ 

ความต่อเนื่องแบบโฮลเดอร์ของการส่งผลเฉลยประมาณ

ค่าส าหรับปัญหาเชิงดุลยภาพเวกเตอร์อย่างเข้มข้นอิงตัว

แปรเสริม 

ดร.ภัคพล ปรีชาศลิป ์ 100,000 กองทุนฯ 

แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก 

อ.สุภาภรณ์ บัณฑติย ์ 80,000 กองทุนฯ 

 การค้นหาเครือข่ายการจัดการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนด้วย

กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การสร้างโครงข่ายการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 

ผศ.ดร.ชุลีรตัน์ จันทร์เช้ือ 596,666 สกว. 

รวมท้ังสิ้น  17,233,466 บาท 
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2014 
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ตุลาคม 2557 591-599 

On    -CI-Algebras ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Asian Journal of Applied 

Science 

December 

2014 

952-956 

Some Basic Properties of          

 -Primary and Quasi         

 -Primary Ideals in   -

AG-Groupids 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Suranaree J. Sci. 

Technol. 

ตุลาคม – 

ธันวาคม 2557 

375-380 

Some Basic Properties of 

Weakly Classical Primary 

and Classical Primary 

Subsemimodules in 

Semimodules 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Asian Journal of Applied 

Science 

February 2015 28-35 
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Some Basic Properties of 

Weakly Completely 

primary Ideals in   -Near 

Ring 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Asian Journal of Applied 

Science 

February 2015 117-123 

Some Basic Properties of       

 -Abel-Grassmann"s 

Groupoids 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Asian Journal of Applied 

Science 

February 2015 1-8 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ

ด าเนินชีวิตของชุมชนบริเวณ

ใกล้เหมืองแร่ทองค าในจังหวัด

พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก 

ดร. ปิยะดา  วชิระวงศกร วารสารการจดัการ

สิ่งแวดล้อม 

กรกฎาคม - 

ธันวาคม 2557 

91-107 

Formulating low glycaemic 

index rice flour to be used 

as a functional ingredient 

ผศ. ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว Journal of Cereal 

Science 

25 พฤศจิกายน 

2557 

33-40 

Histopathological finding of 

liver and kidney tissues of 

the yellow mystus, 

Hemibagrus filamentus 

(Fang and Chaux, 1949), 

from the Tapee River, 

Thailand 

ผศ. ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ Songklanakarin J. Sci. 

Technol. 

มกราคม – 

กุมภาพันธ์ 

2558 

1-5 

จุลกายวิภาคที่แตกต่างของ

ระบบห่อหุ้มร่างกายบริเวณส่วย

อกของผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา 

Catopsilia pomona 

(Fabricius, 1758) 

ผศ. ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

กันยายน – 

ธันวาคม 2557 

16-20 

ความหลากหลายของชนิด 

ถิ่นอาศัยและการกระจายของ

แมลงปั่นใยในภาคเหนือ

ตอนล่างของประเทศไทย 

ผศ. ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ Rajabhat Journal of 

Science, Humanities & 

Social Sciences 

กรกฎาคม- 

ธันวาคม 2557 

38-44 
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ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของการใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ช้ัน (7E) 

รายวิชาเคมี เรื่องสารละลาย 

ส าหรับนักเรียนระดบัช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ดร.เฉลิมพร  ทองพูน สักทอง : วารสาร

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (สทมส.) 

กันยายน-

ธันวาคม 2557 

124-135 

Model of users' 

expectations of drivers of 

sightseeing buses: 

confirmatory factor 

analysis. 

ดร.สจัจากาจ จอมโนนเขวา Transport Policy 17 ตุลาคม 

2557 

253-262 

Trends in Thailand CO2 

emissions in the 

transportation sector and 

Policy Mitigation 

ดร.สจัจากาจ จอมโนนเขวา Transport Policy 20 มกราคม 

2558 

1-11 

On the Hölder continuity 

of solution maps to 

parametric generalized 

vector quasi-equilibrium 

problems via nonlinear 

scalarization 

ดร.ภัคพล  ปรีชาศิลป ์ Journal of Inequalities 

and Applications 

October 2014 2-19 

Left Primary Idels in    -

left Almost Rings 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Applied Mathematical 

Science 

9 มีนาคม 2558 1797-

1802 

Some Basic Properties of        

 -Q-Algebra 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Asian Journal of Applied 

Sciences 

เมษายน 2558 238-243 

Some Basic Properties of        

 -Left-right derivation in      

 -CI-Algebras 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Asian Journal of Applied 

Sciences 

เมษายน 2558 307-315 

On Prime and Left Prime 

Ideals in Semirings 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Asian Journal of Applied 

Sciences 

เมษายน 2558 364-369 

Periodic Behavior of 

Solutions of a Certain 

ผศ. ดร.วิโรจน์  ติ๊กจ๊ะ Thai Journal of 

Mathematics 

April 2015 227-236 
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Piecewise Linear System of 

Difference Equations 

ตัวตนแบบสมัยนิยม ตัวตนแบบ

หลังสมยันิยม และการสร้าง

ผู้เขียนที่เรียนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตา่งประเทศใหม ่

ผศ. ดร.สมศักดิ์  แก้วนุช วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม 

พฤศจิกายน - 

ธันวาคม 2557 

386-397 

Effects of sugarcane, palm 

sugar, coconut sugar and 

sorbitol on starch 

digestibility and 

physicochemical properties 

of wheat based foods 

ผศ. ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว International Food 

Research Journal 

25 พฤศจิกายน 

2557 

923-929 

การวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทนผลติภณัฑ์ของที่

ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนอง

ตาไก้ จังหวัดบรุีรัมย ์

ดร.ธานินทร์  ไชยเยชน์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

ธนบุรี 

พฤษภาคม - 

สิงหาคม 2558 

51-61 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงภายใต้

ความขัดแย้งทางการเมือง 

ดร.โชติ  บดรีัฐ Rajabhat Journal of 

Science, Humanities & 

Social Sciences 

มกราคม - 

มิถุนายน 2558 

1-10 

การศึกษาสภาพและปัญหาการ

เช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ 

ผศ. ดร.พัฒนพันธ์  เขตต์กัน Rajabhat Journal of 

Science, Humanities & 

Social Sciences 

มกราคม - 

มิถุนายน 2558 

106-117 

การประเมินการบริการที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถาน

ประกอบการประเภทโรงแรมใน

เขตภาคเหนือตอนลา่ง 

ดร.ปิยะดา  วชิระวงศกร วารสารการจดัการ

สิ่งแวดล้อม 

มกราคม - 

มิถุนายน 2558 

100-115 

The efficiency testing of 

Shoulder Rumble Strips 

(SRS) on noise for alerting 

drivers in Thailand: a 

อ.สัจจากาจ  จอมโนนเขวา Advances in 

Transportation Studies 

an international Journal 

30 ธันวาคม 

2557 

109-118 
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comparison among three 

types of SRS 

Awareness status of 

sightseeing bus 

entrepreneurs: A case 

study in rural areas of 

Thailand 

อ.สัจจากาจ  จอมโนนเขวา Lowland Technology 

International 

มิถุนายน 2558 47-52 

การประยุกต์กระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วน

ร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสี

เขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณโุลก 

อ.ธัญณณ์ภัทร์  เจริญพานิช วารสารการจดัการ

สิ่งแวดล้อม 

มกราคม - 

มิถุนายน 2558 

82-99 

Influence of Seed Nano-

Crystals on Electrical 

Properties and Phase 

Transition Behaviors of 

Ba0.85Sr0.15Ti0.90Zr0.10O3 

Ceramics Prepared by 

Seed-Induced Method 

ดร.กฤษ  สุจรติตั้งธรรม Electron. Mater: Lett. 10 พฤษภาคม 

2558 

374-382 

The Preparation of 

Electrospun Fiber Mats 

Containing Propolis 

Extract/CL-CMS for Wound 

Dressing and Cytotoxicity, 

Antimicrobial, Anti-herpes 

simplex virus 

ดร.กฤษ  สุจรติตั้งธรรม Journal of 

Computational and 

Theoretical Nanoscience 

January 1-5 

การตรวจวดัอย่างรวดเร็วพร้อม

กันของไนเตรดในผักด้วยเทคนิค

โครมาโทกราฟีของเหลว

สมรรถนะสูง 

ผศ. ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ ์ Rajabhat Journal of 

Science, Humanities & 

Social Sciences 

มกราคม - 

มิถุนายน 2558 

40-49 

On the Classical Prime 

Radical Formula and 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Asian Journal of Applied 

Science 

August 2015 704-710 
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Classical Prime of 

Semimodules 

Weakly Prime and Weakly 

Semiprime Left ideal in 

Ternary Semigroups 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Asian Journal of Applied 

Science 

August 2015 711-716 

On Quasi-Left Primary and 

Quasi-Primary   -ideals 

in         -AG-Groupoids 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Asian Journal of Applied 

Science 

August 2015 717-724 

Native bee pollinators and 

poolen sources of Apidae 

(Hymenoptera) in four 

forest types of lower 

northern Thailand 

ผศ. ดร.ธัชคณิน  จงจิตวิมล Sains Malaysiana  523-536 

Pollen sources of stingless 

bees (Hymenoptera: 

Meliponinae) in Nam Nao 

National Park, Thailand. 

ผศ. ดร.ธัชคณิน  จงจิตวิมล NU. International Journal 

of Science 

 1-10 

Biopolymer Films Based on 

Chitosan and Polyethylene 

Glycol with Pineapple Leaf 

Fiber for Food Packaging 

Applications 

อ.พดารัตน์  นิลเจียรนยั Macromolecular 

Symposia 

 294-298 

Periodic solutions of a 

generalized system of 

piecewise linear difference 

equations 

ผศ. ดร.วิโรจน์  ติ๊กจ๊ะ Advances in Difference 

Equations 

11 August 

2015 

1-15 

High densification and 

dielectric properties of 

lead-free (K0.5Na0.5)NbO3 

piezoeelctric ceramics with 

optimum excess Na2O and 

K2O contents 

ดร.รตัน์ติพร  ส าอางค์ Ceramics International 2 เมษายน 

2558 

136-142 
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On Classical Quasi-Primary 

Radical of Submodules 

and Classical Quasi-Primary 

Radical Formula of 

submodules 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง Walailak Journal of 

Science and Technology 

 1019-

1029 

Methane production from 

acidic effluent obtained 

from hydrogen 

fermentation process of 

food waste using 

continuous stirred tank 

reactor 

ดร.จักรกฤช  ศรลีะออ Chiang Mai Journal of 

Science 

 578-587 

 
งานวิจัยที่ได้รับการน าเสนอในการประชุมวิชาการ  

ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย รูปแบบการน าเสนอ ชื่อการประชุมวชิาการ ชื่องานวิจัยท่ีน าเสนอ 

ดร.พรดรลั  จุลกัลป ์ โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการโครงการ

บูรณาการวิจัยจากฐานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม

ด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี 2 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขนมขบ

เคี้ยวเสริมโปรตีนจากถั่ว

เหลืองหมักโดยใช้ภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

ดร.ปิยะดา  วชิระวงศกร รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมน าเสนอ

ผลงานวิจัยบณัฑติศึกษา

ระดับชาติ ครั้งท่ี 8 

การประเมินความเสีย่งด้าน

สุขภาพจากการบริโภคผัก

ประเภทใบที่มีการปนเปื้อน

สารตะกั่วในเขตภาคเหนือ

ตอนล่างของประเทศไทย 

อ.ฐิติพร  เจาะจง รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาตริาชภัฏเพชรบุรี

วิจัยเพื่อแผ่นดินไทยท่ียั่งยืน 

ครั้งท่ี 4 "พลังงานทดแทน 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" 

การทดสอบประสิทธิภาพเตา

แก๊สชีวมวลขนาดเล็ก 
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อ.ฐิติพร  เจาะจง รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมสัมมนาเชิง

วิชาการ รูปแบบพลังงาน

ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 1 

การทดสอบประสิทธิภาพเตา

แก๊สชีวมวลขนาดเล็กท่ีใช้พัด

ลมหอยโข่งช่วยในการเผา

ไหม ้

ผศ. ดร.ณฏัฐิรา  ทับทิม บรรยาย การประชุมวิชาการ

ระดับชาตญิี่ปุ่นในประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 8 

การศึกษารูป saseru ที่

ปรากฏในหนังสือเรียนกับ

สภาพการใช้จริงในภาษา

เขียนของคนณี่ปุ่น 

ผศ. ดร.ณฏัฐิรา  ทับทิม โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการ 
6thInternational Science, 

Social Science, 

Engineering and Energy 

Conference 

A Study on Information 

Served by Sport Tourism 

Staffs (Caddies) to the 

Golfers for developing 

Instruction Package 

ดร. ปยิะดา  วชิระวงศกร รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 

53 ของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การจัดการของเสียของคลีนิก

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก 

ดร. ปิยะดา  วชิระวงศกร รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 

53 ของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน

พื้นที่ลุ่มน้ ายม กรณีศึกษา

ต าบลวังจิก อ าเภอโพธิ์

ประทับช้าง จังหวักพิจิตร 

ดร. ปิยะดา  วชิระวงศกร รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 

"งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 

การประเมินบริการที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมของสถาน

ประกอบการประเภทโรงแรม

ในจังหวักพิษณุโลก 

ดร. ปิยะดา  วชิระวงศกร รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 

"งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 

การประเมินบริการที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

ในจังหวัดพิษณุโลก 

ดร.ปิยะดา  วชิระวงศกร รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 

"งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 

การประเมินความเสีย่งต่อ

การเกิดมะเร็งจากการบริโภค

ผักประเภทใบในเขต

ภาคเหนือตอนล่างของ

ประเทศไทย 
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ดร.ปิยะดา  วชิระวงศกร รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 

"งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 

ประสิทธิภาพในการก าจัด

ตะกั่วและแคดเมียมที่นเปื้อน

ในน้ าโดยพืช 

ดร.ปิยะดา  วชิระวงศกร รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 

"งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 

การปนเปื้อนสารตะกั่วใน

ก๋วยเตี๋ยวท่ีจ าหน่ายในเขต

เทศบาลนครพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.ปิยะดา  วชิระวงศกร รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 2 

"งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 

การก าจัดตะกั่วและ

แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ า

ด้วยเปลือกหอยแครง เปลือก

หอยลาย และเปลือก

หอยแมลงภู ่

น.ส.นันท์นภสั  สุ่มยง โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลยัราช

ภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 

2556 

นายสุรชัย  เกตุนิล โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท า

วิจัยสถาบันของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราภัฏพิบูล

สงคราม 

นางวรรณวลี  ไตรธรรม โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การรายงานการวิเคราะห์การ

ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555-

2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

น.ส.สรัญญา  บุญจันทร ์ โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ในการน านโยบายกระจาย

อ านาจไปสู่การปฏิบตัิของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล

สงคราม 
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น.ส.สรุีย์พร  แก้วหล่อ โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการ

สภาพแวดล้อมและกิจกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล

สงคราม 

น.ส.ณัฐกานต์  ขุนทองนุ่ม โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารและกลไกให้

ค าปรึกษาของคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั

พิบูลสงคราม 

น.ส.ชลธิชา  คล้ายสอน โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การศึกษาแรงจูงใจและความ

พร้อมการผลิตผลงานวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนบัสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

น.ส.นาตยา  หวาเกต ุ โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพล

ต่อแรงจูงในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล

สงคราม 

นายพัชรพงษ์  เพชรโก โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การศึกษาภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 

2556 

อ.นภาภรณ์  ขลุ่ยนาค โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ความต้องการ การรับบริการ

วิชาการของชุมชน ในเขต

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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น.ส.ธัญญพร  มาบวบ โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ส ารวจความพึงพอใจของผู้

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเ์มือง

พิษณุโลก และศูนย์

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง 1 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ปี 2557 

อ.พิชญาพร  ประคองใจ โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี

ด้านการประกันคณุภาพ

การศึกษาของคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั

พิบูลสงคราม 

น.ส.วิกาญดา  บุญคง บรรยาย การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ

อาจารย์และนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล

สงคราม 

อ.ผกาวดี  เอี่ยมก าแพง บรรยาย การประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 

2/2557 "นานาวิทยาการ

วิจัยและนวตักรรมเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืนสู่เอเซีย" 

การพัฒนาขนมครองแครง

กรอบจากแป้งข้าวไรซเ์บอรี ่

อ.ผกาวดี  เอี่ยมก าแพง รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 

2/2557 "นานาวิทยาการ

วิจัยและนวตักรรมเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืนสู่เอเซีย" 

การใช้แป้งแห้วทดแทนแป้ง

มันส าปะหลังในการผลติขนม

ช้ัน 

ผศ.ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการในระดับ

นานาชาติ Tokyo 

International 

Conference on Life 

Mosquito larvicidal 

activity of the essential 

oil of Alstonia scholaris 
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Science and Biological 

Engineering 

(L.) R.Br. Against Aedes 

Aegypit L. 

ผศ. ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการในระดับ

นานาชาติ The 

International 

Conference on Herbal 

and Traditional 

Medicine (HTM 2015) 

Screening of medical 

plants for larvicidal 

activity against Culex 

quinquefasciatus 

(Diptera: Culicidae) 

ดร.กุลวดี  ป่ินวัฒนะ โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การวิเคราะห์หาปริมาณกลู

โลสโดยใช้อนุภาคคาร์บอน

และอนุภาคทองแดงด้วย

เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า 

ดร.รพิพรรณ  จันทร์มะณ ี โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การสังเคราะห์และศึกษา

ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง

ของวัสดุผสมพอลิไพโรล/พอ

ลิไพรอล-3-คาร์บอน ซิลิกแอ

ซิด/กราฟีนออกไซด์ใน

สารละลายบัฟเฟอร์ที่มีฤทธ์ิ

เป็นกลาง 

ผศ. ดร.วิษณุ  ธงไชย รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

Complementary 

Treatment for Cancer 

and Diseases 

Antioxidant capacities 

and gamma oryzanol 

content of color rice 

bran oil 

ผศ. ดร.วิษณุ  ธงไชย โปสเตอร ์ การประชุม/สมัมนาวิชาการ

ระดับนานาชาติ ICPAM 

2015 

Formulation 

Development and In 

Vitro Release of Gamma 

Oryzanol Beads 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 3“สร้าง

องค์ความรู้ มุ่งสู่การศึกษา

และพัฒนาท้องถิ่น” 

Some Basic Properties of 

medial   -Q-Algebras 
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ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั ประจ าปี พ.ศ.

2558 "สองทศวรรษราชภัฏ

พิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ไอดีลปฐมภูมิแบบอ่อนในกึ่ง

กรุปไตรภาคอันดับ 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั ประจ าปี พ.ศ.

2558 "สองทศวรรษราชภัฏ

พิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ไอดีลปฐมภูมิแบบอ่อนใน        

 -กึ่งกรุปอันดับ 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 3“สร้าง

องค์ความรู้ มุ่งสู่การศึกษา

และพัฒนาท้องถิ่น” 

On Filters and Upper 

sets in  -CI-Algebras 

ผศ.ไพโรจน์  เยยีระยง รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 3“สร้าง

องค์ความรู้ มุ่งสู่การศึกษา

และพัฒนาท้องถิ่น” 

On Quasi-Left Primary         

 -ideals in   -AG-

Groupoids 

ดร.เฉลิมพร  ทองพูน โปสเตอร ์ การประชุม/สมัมนาวิชาการ

ระดับนานาชาติ Pure and 

Applied Chemistry 

International 

Conference 2015 

"Innovative Chemistry 

for Sustainability of the 

AEC and Beyond" 

Flow Injecdtion 

Spectrophotometric 

using Butterfly Pea 

Flower Extracted as 

Reagent for the 

Determination of Acetic 

Acid 

อ.รัชนู  กัดมั่น รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 3 "สร้าง

องค์ความรู้ มุ่งสู่การศึกษา

และพัฒนาท้องถิ่น" 

ชุดปฏิบัติการเรื่องการแกว่ง

ของลูกตุ้มอย่างง่ายโดยใช้

เซนเซอรฮ์อลล ์
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อ.เอกรงค์  ปั้นพงษ์ รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุตรดิตถ์ "พันธกิจสมัพันธ์

มหาวิทยาลยักับสังคม" 

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อจดัการเรียน

การสอนของอาจารยส์ังกัด

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล

สงคราม 

อ.เอกรงค์  ปั้นพงษ์ รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุตรดิตถ์ "พันธกิจสมัพันธ์

มหาวิทยาลยักับสังคม" 

ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั

พิบูลสงคราม 

ผศ.นฤมล  เถื่อนกูล โปสเตอร ์ การประชุมใหญ่โครงการ

ส่งเสริมการวิจยัใน

อุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 โดย

ความร่วมมือของ

มหาวิทยาลยัภายใตโ้ครงการ

ส่งเสริมการวิจยัใน

อุดมศึกษา 70 แห่ง 

การใช้ประโยชน์จากรงควัตถุ

ของแอคติโนมัยซีตจากดิน

จอมปลวกบรเิวณ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล

สงครามในการย้มสีเส้นใย

ไหมและเส้นใยขนแกะ 

ดร.ภัคพล  ปรีชาศิลป ์ บรรยาย The 9th International 

Conference on 

Nonlinear Analysis and 

Convex 

Analysis:NACA2015 

Holder Continuity of 

Approximate Solution 

Maps to Parametric 

Strong Vactor 

Equilibrium Problems 

ดร.สุพตัรา  เจริญภักด ี รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ 

"สิ่งแวดล้อมนเรศวร" ครั้งท่ี 

10 "ภูมิคุ้มกันของทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" 

ความหลากชนิดของราอาร์

บัสคูลาร์มายคอรไ์รซาตัวบ่งช้ี

ชีวภาพในดินบริเวณรอบราก

ข้าวไร่ในจังหวัดพิษณโุลก 

ดร.สุพตัรา  เจริญภักด ี รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ 

"สิ่งแวดล้อมนเรศวร" ครั้งท่ี 

10 "ภูมิคุ้มกันของทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" 

ปัจจัยทางกายภาพต่อความ

สูงของต้นกะหล่ าต้น 

(Adenanthera pavonian 

L.) 
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ดร.สุพตัรา  เจริญภักด ี รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการ 

"สิ่งแวดล้อมนเรศวร" ครั้งท่ี 

10 "ภูมิคุ้มกันของทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" 

แหล่งของสารละลายธาตุ

อาหารต่อการเติบโตของ

ผักกาดหอมในระบบไฮโดรโป

นิกส ์

ดร.สภุาวดี  แหยมคง โปสเตอร ์ การประชุมใหญ่โครงการ

ส่งเสริมการวิจยัใน

อุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 โดย

ความร่วมมือของ

มหาวิทยาลยัภายใตโ้ครงการ

ส่งเสริมการวิจยัใน

อุดมศึกษา 70 แห่ง 

การศึกษาความหลากหลาย

ของลักษณะภายนอกของไก่

พื้นเมือง เพื่อการคัดเลือก

และอนุรักษ์พันธุ์ในพ้ืนท่ี

จังหวัดพิษณุโลก 

น.ส.พัทธนันท์  โกธรรม โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การพัฒนาตัวบ่งช้ีส าหรบัการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

ผศ. ดร.อนงค์  ศรีโสภา โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั พ.ศ. 2558 

"สองทศวรรษราชภฏัพิบูล

สงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การหาปรมิาณกรดไซรินจิก

จากสารสกัดดอกดาวเรืองที่

ผ่านการสกัดโดยไม่ใช้ตัวท า

ละลายอินทรีย ์

ดร. วรรณพร  สุริยะกาศ รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ The 

International 

MultiConference of 

Engineers and Computer 

Sciences 2015 

Approximation for ARL 

of EWMA Control Chart 

with EAR(p) Process 

ดร. วรรณพร  สุริยะกาศ บรรยาย การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั ประจ าปี พ.ศ. 

2558 "สองทศวรรษราชภัฏ

พิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ประสิทธิภาพของแผนภูมิ

ควบคุม EWMA เมื่อมีการ

ปรับกระบวนการ EAR(1) 
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ดร. วรรณพร  สุริยะกาศ โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั ประจ าปี พ.ศ. 

2558 "สองทศวรรษราชภัฏ

พิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การศึกษาการปรับปรุง

แผนภูมิ DEWMA กับการ

แจกแจงปัวซง 

อ.สลลิทิพย์  แดงกองโค โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั ประจ าปี พ.ศ. 

2558 "สองทศวรรษราชภัฏ

พิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

คณิตศาสตร์กับการวางแผน

ทางการเงิน 

ผศ. ดร.อัญชนา  ปรีชาวรพันธ์ รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ Pure and 

App;ied Chemistry 

International 

Conference 2015 

(PACCON 2015) 

"Innivative Chemistry for 

Sustainability of the AEC 

ane Beyond" 

A differential pulse 

amperometric nitrite 

determination on AuNPs 

modified pencil carbon 

electrode 

ดร. ร าไพ  โกฎสืบ บรรยาย การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั ประจ าปี พ.ศ. 

2558 "สองทศวรรษราชภัฏ

พิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

การแยกเชื้อราเอนโดไฟต์จาก

เปล้าตองแตกโดยใช้อาหาร 

PDA ครึ่งสูตร 

ดร. ร าไพ  โกฎสืบ บรรยาย การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั ประจ าปี พ.ศ. 

2558 "สองทศวรรษราชภัฏ

พิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ความหลากหลายของรา 

microfungi ที่มีฟรุตบอดี

ขนาดใหญ่ในเขตพื้นท่ีสถานี

วนวัฒนวิจัยสะแกราชและ

บริเวณรอบเขื่อน สถานีวิจัย

สิ่งแวดล้อมสะแกราช 

ดร. ร าไพ  โกฎสืบ โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั ประจ าปี พ.ศ. 

2558 "สองทศวรรษราชภัฏ

การแยกเชื้อราเอนโดไฟต์จาก

เปล้าตองแตกโดยใช้อาหาร 

Rose bengal agar 
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พิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ดร. ร าไพ  โกฎสืบ โปสเตอร ์ การประชุมวิชาการพิบูล

สงครามวิจยั ประจ าปี พ.ศ. 

2558 "สองทศวรรษราชภัฏ

พิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่

อาเซียน" 

ความหลากหลายของรา 

microfungi ที่มีฟรุตบอดี

ขนาดใหญ่ในเขตพื้นท่ีถ้ า

จงอาง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม

สะแกราช 

 
ข้อมูลสิทธิบัตร/นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

ชื่อ – นามสกลุ 

เจ้าของผลงาน 

ชื่อผลงาน 

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดสิทธิบัตร/นวัตกรรม 

(หน่วยงาน/ปี พ.ศ.) 

ผศ.ดร.เกตุการ  ดาจันทา อาหารเลี้ยงเช้ือ Bacillus subtilis ชนิด

เหลวจากแป้ง 

เลขท่ีค าขอ 1203000376

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ผศ.ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว กรรมวิธีตรวจสอบการปลอมปนขา้ง

หอมมะล ิ

เลขท่ีค าขอ 1401000807 (อยู่ระหว่าง

การประกาศโฆษณา) 
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การจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการแก่สังคม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 352,000 คคศ. 
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสแก่กลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยวในจังหวดัพิษณุโลก ครั้งท่ี 10 5,000 คมส. 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสือ่สารและค้นคว้าส าหรบับุคลากรหน่วยราชการท้องถิ่น
และต ารวจภูธรภาค 6 

40,000 คมส. 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 คมส. 
โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 40,000 คมส. 
โครงการพัฒนาประชาธิปไตรภาคพลเมือง 40,000 คมส. 
โครงการบริหารจัดการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 คมส. 
ชุดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชน 200,000 ควท. 
ชุดโครงการส่งเสริมการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม 60,000 ควท. 
ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพชุมชน 120,000 ควท. 
ชุดโครงการพัฒนาศณุภาพชีวิตและสุภาวะของชุมชน 70,000 ควท. 
โครงการติดตามผลกระทบจากการบริการวิชาการ 50,000 ควท. 
ชุดโครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย 130,000 ควจ. 
ชุดโครงการบรูณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเรื่องข้าวตาม
มาตรฐาน GAP เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดา้นภูมิปญัญาการปลกูข้าวตามวิถีท้องถิ่น 
และใช้ประโยชน์จากการวิจยัสู่การสรา้งรายได้เชิงพาณิชย์เพื่อการพฒันาท้องถิ่นและ
พึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยนื 

572,000 ควจ. 

ชุดโครงการถ่ายทอดความรู้การพฒันาด้านการผลติผลิตภณัฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านพลายชุมพล 

48,000 ควจ. 

ชุดโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสุขภาวะของชุมชน 160,000 คทก. 
โครงการพัฒนาการแปรรูปอาหารเพื่อการอนุรักษ์วัตถุดิบชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

240,000 คทก. 

โครงการออกแบบระบบน้ าหยดแบบง่ายส าหรบัเกษตรกร 96,000 คทก. 
การเพิ่มมลูค่าและการพัฒนาผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางจากผลติภณัฑท์ี่ได้จากผึ้ง 80,000 คทก. 
โครงการเทคนิคการเลือกวัตถุดิบอาหารสตัว์ในท้องถิ่นมาผสมเป็นอาหารข้นเพื่อลดต้นทุน
ค่าอาหารโคเนื้อ 

104,000 คทก. 

โครงการบริหารจัดการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 68,000 คทก. 
ชุดโครงการพัฒนาเอกลักษณผ์ลติภัณฑเ์ครื่องปั้นดินเผาเมืองพิษณุโลก 266,000 คทอ. 
ชุดโครงการบริหารคุณภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลติผลิตภณัฑ์ OTOP ของกลุ่ม
แม่บ้าน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

124,000 คทอ. 
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