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ค าน า 

 “รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  
จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  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   เลขท่ี 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 
 องค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีมี 

ชื่อเสียงด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร   

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 
2. บริหารจัดการงานบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



หน้า 2 
 

เป้าประสงค ์
1. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ  ที่ส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและบริการ

วิชาการตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

2. บุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพในระดับสากลและสามารถผลิตผลงานวิจัย

ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

3. ระบบและกลไกเพ่ือต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการในเชิงพาณิชย์ที่มีความเข้มแข็ง 

4. มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา    
1.   พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.   พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น 
3.   พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 3 
 

โครงสร้างการบรหิาร 
การวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา

ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2556 
 

 

 



หน้า 4 
 

คณะกรรมการประจ าสถาบันและคณะกรรมการบริหาร 
รายนามคณะกรรมการประจ าสถาบัน 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองประธานกรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ .ดร.รัตนา สนั่นเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ พฤกษะวัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายชวลิต จันทร์นฤมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  นายสมพงษ์ โพธิ์สะวง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  ดร.ประทีป   ตระกูลสา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.  อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ กรรมการ 
10.  อาจารย์ ดร.จิตศิริน ลายลักษณ์ กรรมการ 
11.  นางสาวปิยวดี น้อยน้ าใส กรรมการ 
12.  นางจิตรา มีค า กรรมการ 
13.  นางสาวกัลนิกา พูลผล กรรมการและเลขานุการ 
14.  นางสาวพัทธนันท์ โกธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามคณะกรรมการบริหาร 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  อาจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  อาจารย์ ดร.จิตศิริน ลายลักษณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5.  นางสาวกัลนิกา พูลผล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 

6.  นางสาวพัทธนันท์ โกธรรม รักษาการหัวหน้างานวิจัย 
7.  นางสาวปิยวดี น้อยน้ าใส รักษาการหัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือ 
8.  นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน ์ รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
9.  นางจิตรา มีค า รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและ

งานเครือข่ายความร่วมมือ 
10.  นายสามารถ เน่าบู่ รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและ

สารสนเทศ 
 
 



หน้า 5 
 

บุคลากรของหน่วยงาน 
สรุปจ านวนบุคลากรของหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน  มีบุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจ า  ซึ่งสังกัดคณะ
ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาจ านวน  4  คน  และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจ านวน  12  คน 

หน่วยงาน ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
เจ้าหน้าที่ประจ า 

ตามสัญญา 
รวม 

สายวิชาการ 2 2 - - - 4 
สายสนับสนนุ 1 5 - - 6 12 

 

บุคลากรสายวิชาการ 

ประจ าสาขาวิชา ชื่อ - สกุล ต าแหน่งการบริหาร ต าแหน่งทางวิชาการ 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

ผศ.ดร.ศิรสิุภา   เอมหยวก ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

สถิติประยุกต ์ ดร.บัญชา       ศรีสมบตั ิ รองผู้อ านวยการ อาจารย์ ดร 
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ดร.พงษ์พันธุ ์  พุทธิวิศิษฎ์ รองผู้อ านวยการ อาจารย์ ดร 

สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ดร.จิตศิริน     ลายลักษณ ์ รองผู้อ านวยการ อาจารย์ 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 ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

นายอรรถพงษ์  สุดแก้ว นักวิชาการศึกษา 

นางสาวจิราพร   ตั้งใจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวปารวี   อัมรักษ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวมาลยั  ใจงาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพัทธนันท์  โกธรรม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการ
วิจัยและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตาม
พระราชด าริ 

15,249,600 800,000 16,049,600 

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน 

147,300 680,400 827,700 

  รวมทั้งสิ้น 16,049,600 827,700 16,877,300 
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รายงานผลการปฏบิัติงานในรอบปีงบประมาณ 2559 

การจัดสรรทุนวิจัย/งานวจัิยและงานสร้างสรรค์  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยทั้งสิ้น 106 โครงการ  เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น  13,445,100  บาท   โดยจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

1. จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 44 โครงการ งบประมาณ  12,079,600  บาท   

 ทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้           จ านวน 20  โครงการ     งบประมาณ 6,629,600 บาท   

 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น   จ านวน 17  โครงการ  งบประมาณ  3,880,000 บาท 

 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ              จ านวน   7  โครงการ  งบประมาณ 1,570,000 บาท 
2. จากเงินงบประมาณกองทุนการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย จ านวน 62 โครงการ 

งบประมาณ  1,365,500 บาท  

 ทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จ านวน 22 โครงการ งบประมาณ 299,000 บาท 

 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้               จ านวน 26 โครงการ งบประมาณ 985,000 บาท 

 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน        จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 81,500 บาท 
จ าแนกตามคณะได้ดังนี้ 

คณะ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 6,753,300 
คณะครุศาสตร์ 26 928,500 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 10 2,255,000 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 2,341,500 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 841,800 
คณะวิทยาการจัดการ  6 325,000 

รวมทั้งสิ้น 106 13,445,100 
 
โดยคณะที่มีจ านวนโครงการวิจัยมากที่สุด 3 อันดับแรกคืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะครุศาสตร์ และ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 40 , 26  และ 11 โครงการ ตามล าดับ และ คณะ
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ดังนี้ 6,753,300 , 2,341,500 และ 
2,255,000 บาท ตามล าดับ   
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ภาพที่ 1 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนจ าแนกตามคณะ 
 

 
 

ภาพมี่ 2 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจ าแนกตามคณะ 
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งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่   
   สถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่
นักวิจัยเสนอมาขอรับรางวัลเผยแพร่เป็นจ านวนมากส่งผลให้งบประมาณสนับสนุนรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย
ไม่เพียงพอ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอโอนย้ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย เป็นจ านวนเงิน 
190,000 บาท และของบประมาณเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท ทั้งนี้เพ่ือเป็นเงิน
รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย 
  ดังนั้น หากพิจารณางบประมาณทั้งหมดส าหรับกิจกรรมงานสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ จะมีงบประมาณทั้งสิ้น 1,436,400 บาท   โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลจากการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย จ านวน97 ผลงานผลส าเร็จตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น ร้อยละ 89.53 
  ส าหรับผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มีจ านวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน จ าแนกเป็น  

 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal)  ระดับชาติที่
ปรากฏ 

ในฐานข้อมูล  Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1 จ านวน 18 ผลงาน โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จ านวน 12 ผลงาน คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  จ านวน 3 ผลงาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ านวน 2 ผลงาน คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 ผลงาน  

 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal)  ระดับชาติที่ 
ปรากฏในฐานข้อมูล  Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2 จ านวน 2 ผลงาน มีคณะครุศาสตร์ และ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะละ 1 ผลงาน 

 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)   ระดับนานาชาติ  ที ่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com (SJR) กลุ่ม
ที่ 1 จ านวน 1  ผลงาน ได้แก่คณะครุศาสตร์ 

 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ 
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com 
(SJR) กลุ่มท่ี 2 จ านวน 1  ผลงาน ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ 
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com 
(SJR) กลุ่มท่ี 3 จ านวน 2  ผลงาน ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะครุศาสตร์ 

  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ 
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com 
(SJR) กลุ่มท่ี 4 จ านวน 1  ผลงาน ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ภาพมี่ 3  จ านวนบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจ าแนกตามคณะ 
 

ข้อมูลสิทธิบัตร/นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการให้ความรู้ทางด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของงานวิจัย เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา  ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์  หรือนวัตกรรมแก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน  และมีบุคลากรประจ าฝ่ายวิจัย    เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  โดยนักวิจัยสามารถยื่นแบบฟอร์มและรายละเอียดของการขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้ที่ฝ่ายวิจัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการประสานผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท าการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะตลอดจนรายละเอียดต่างๆ  จากนั้นเจ้าหน้าที่จักประสานให้นักวิจัยปรับปรุงราย 
ละเอียด/เอกสารต่างๆ และจึงด าเนินการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญากับพาณิชย์จังหวัด โดยทั้งนี้นักวิจัยจัก
ไม่เสียใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2559   
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  เพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรม  การอบรมในด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และเทคนิคในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์   และ
นวัตกรรม ในวันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์ 2559  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลงานที่ได้ผ่านกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สิน
ทางปัญญา  ที่ได้รับการประกาศและเลขที่สิทธิบัตรแล้ว และ อยู่ระหว่างการรอประกาศ รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 
ผลงาน รายละเอียดตามตาราง 
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สรุปจ านวนผลงานสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา  ประจ าปี 2559 
 

ชื่อ – นามสกลุ 

เจ้าของผลงาน 

ชื่อผลงาน 

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

 เลขที่ค าขอ/เลขที่ประกาศ/เลขที่

สิทธิบัตร 

ผศ.ดร. ปิยวรรณ ศภุวิทิตพัฒนา, ดร. อุทัยวรรณ   

ฉัตรธง, ผศ. พิมพ์ชนก พริกบุญจนัทร์ 

กรรมวิธีการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจาก

กากไซรัปกล้วย (banana vinegar) 

เลขท่ีค าขอ      1303000445 

เลขท่ีประกาศ   11692 

เลขท่ีสิทธิบัตร   11692 

ผศ. พิมพ์ชนก        พริกบุญจันทร์    เลขท่ีค าขอ : 1603001287 

เลขท่ีประกาศ    

เลขท่ีสิทธิบัตร    

รศ. ดร.คงศักดิ์        ศรีแก้ว กรรมวิธีตรวจสอบการปลอมปนขา้ว

หอมมะล ิ

เลขท่ีค าขอ      1401000807  

เลขท่ีประกาศ     

เลขท่ีสิทธิบัตร     

ผศ. นฤมล             เถื่อนกูล สีย้อมเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้ายจากแอ

คติโนมัยซีต 

เลขท่ีค าขอ      0901003963 

เลขท่ีประกาศ   138870 

เลขท่ีสิทธิบัตร     

ผศ. พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร,์ ดร. อุทัยวรรณ  

ฉัตรธง, ผศ.ดร. ปิยวรรณ      ศุภวิทิตพัฒนา 

สูตรในการเตรียมส่วนประกอบท่ีใช้ใน

การผลิตขนมขบเคี้ยวเคลือบช็อคโกแลต 

จากกากไซรัปกล้วยและกรรมวิธีการ

ผลิต (banana chocolate ball) 

เลขท่ีค าขอ      1303000447 

เลขท่ีประกาศ   11208 

เลขท่ีสิทธิบัตร    11208 

ผศ.ดร. ปิยวรรณ ศภุวิทิตพัฒนา, ดร. อุทัยวรรณ 

ฉัตรธง, ผศ. พิมพ์ชนก    พริกบุญจันทร์ 

สูตรผสมผลิตภัณฑ์ไซเดอร์กล้วย 

(banana cider) และกรรมวิธีการผลิต 

เลขท่ีค าขอ      1303000446 

เลขท่ีประกาศ   11207 

เลขท่ีสิทธิบัตร    1207 

 
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

ในปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด 
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ ๗ The 
7th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2015) ใน
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมเป็น
เจ้าภาพจ านวน 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยในท้องถิ่นและภูมิภาค เพ่ือพัฒนางานวิจัยทีมีคุณภาพ และใช้ผลงานวิจัย
สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้า
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ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการและงานวิจัยด้านต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งน าเสนอผลงานวิจัยที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในที่ประชุมวิชาการต่างๆทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  
รูปแบบการด าเนินงาน  ใช้ Theme  ในการจัดงาน คือ University Engagement โดยแบ่งออกเป็น 3  
Theme ได้แก่  Theme  I : Science    Theme  II : Social Sciences และ Theme III : Engineering 
and Energy 

การบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่  
1. Prof. Dr. Paul Duong Tran หัวข้อ "Community Engagement Crossing Borders" 
2. Prof. Dr. M. Ilhan Cagirgan หัวข้อ “University-Community Engagement for the 

Increased Efficiency in Agricultural Deliverables: The Akdeniz-Kizilkaya Case” 
3. Prof. Dr. Wichit Srisa-an: หัวข้อ “University  Engagement” 
4. Prof. Dr. Piyawat   Boon-Long หัวข้อ“University  Engagement”  

 การน าเสนอผลงานวิจัยมีผู้สนใจเข้าร่วมน าเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น จ านวน 144 เรื่อง  แบ่งออกเป็น 
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) จ านวน 57 ผลงาน และ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  จ านวน 
87 ผลงาน มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจ านวน 21 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ จ านวน 15 มหาวิทยาลัย และ เป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ านวน 6 มหาวิทยาลัย    
งบประมาณในการด าเนินงาน  จ านวนเงิน  1,274,845.23 บาท     
            1.  งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 500,000.00    บาท 
            2.  งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม 6 แห่ง   600,000.00    บาท  
            3. งบประมาณท่ีได้จากค่าลงทะเบียน                   174,845.23    บาท  
       รวมงบประมาณ              1,272,852.23  บาท   

  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) จ านวน 92  เรื่อง 
ดังนี้  

Theme  I  : Science        จ านวน    50    ผลงาน  
            Theme  II : Social Sciences       จ านวน    30    ผลงาน   

Theme III : Engineering and Energy  จ านวน  12    ผลงาน 
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จ านวนผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยรวมทั้ง 144 ผลงาน  แบ่งตามมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนผลงาน 
     

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 52 
     2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3 
     3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 11 

     4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 12 

     5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 11 

     6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4 

     7 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ 1 

     8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3 

     9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2 

     10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 

     11 มหาวิทยาลัยศิลปกร 1 

     12 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 

     13 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 

     14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 9 

     15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 

     
16 

Don Mariano Marcos Memorial State University, 
Agoo, La Union, Philippines 

16 

     17 Kampus PNB Bukit JImbaran - Bali,  Indonesia 1 

     18 ประเทศตุรกี 1      

19 ประเทศเวียดนาม 3      

 20 ประเทศสิงคโปร์ 1 

     21 ประเทศมาเลเซีย 3      

 รวมทั้งสิน 144      
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ผลการประเมินการจัดงานประชุมวิชาการ  
เพ่ือให้ได้ผลส าหรับการปรับปรุงในการจัดประชุมวิชาการในครั้งต่อไป  จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้น าเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 600 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 368 คน  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คิด
เป็นร้อยละ 85)  เมื่อพิจารณารายได้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านอื่นๆ ที่เหลือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานมีความพึง
พอใจต่อด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในล าดับแรก  รองลงมาได้แก่ คุณภาพทางเทคนิคด้าน
โสตทัศนูปกรณ์  และพิธีเปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  4.20  และ 4.05 ตามล าดับ นอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามยังให้ข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการจัดงานทั้งแบบระดับชาติและนานาชาติควบคู่กัน 
2. กระบวนการพิจารณาบทความควรมีความรวดเร็ว 
3. สนับสนุนให้มีการจักประชุมวิชาการ I-SEEC 2016 ต่อไป 
4. ควรสร้างบรรยากาศในการประชุมวิชาการมากกว่านี้ 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการตามแนวพระราชด าริ  
ด้วยในปี พ.ศ. 2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีก าหนดการเสด็จ 

พระราชด าเนินทรงเยี่ยม  และติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดเพชรบูรณ์  ในระหว่างวันที่  6 – 7  มิถุนายน  2559  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองงานโครงการตามพระราชด าริโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก  และได้รับมอบหมายจากกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
31  ให้ร่วมเตรียมการรับเสด็จในพื้นที่เป้าหมายเสด็จโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก  
ทั้ง  4  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  บ้านนุชเทียน  บ้านรักไทย  อ าเภอชาติ
ตระการ  และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  มีภารกิจคือ  1.  จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์และตกแต่งภายในห้องสาธิตการสอน  และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในห้องสาธิตการสอน  2.  จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์และตกแต่งภายในห้องปฐมวัย  และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องปฐมวัย  3.  จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์และตกแต่งภายในห้องสมุด  จัดวาง
หนังสือตามความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย  4.  จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์และตกแต่งภายในห้อง
คอมพิวเตอร์  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องคอมพิวเตอร์  5.  จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์และ
ตกแต่งภายในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  6.  จัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสมุนไพรและจัดตกแต่งสวนสมุนไพรให้มี
ความสวยงาม  7.  ประสานนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์เข้ารับเสด็จฯ  พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา  และ
ถวายรายงานผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา   
               สถาบันวิจัยและพัฒนา  ในฐานะผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  จึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ  ด าเนินการเตรียมการรับเสด็จฯ  ดังนี้ 

1.  คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ  ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือและดูแล ครูต ารวจ
ตระเวนชายแดนและผู้ดูแลเด็ก  โดยการเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ช่วย
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  การประยุกต์ใช้สื่อ  PBL Using ICT  และ  PV eDLTV  มาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน  และจัดตกแต่งห้องเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัยให้เหมาะสม แก่การ
เรียนรู้  จัดมุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือท าสื่อการเรียนการสอน  และมอบสื่อการ
เรียนรู้ให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ทั้ง   4  แห่ง   

2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร  ได้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ฝึกเด็กนักเรียนให้มีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการตัดชิ้นเนื้อเยื่อภายในตู้ปลอดเชื้อ  จัดตกแต่งห้อง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย    โดยจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ตลอดจน
สารเคมีที่จ าเป็นต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  จัดท าป้ายไวนิลแสดงขั้นตอนและกระบวนการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ  จัดเตรียมตัวอย่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้ 
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3.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาสิริ  ใจผ่อง  และคณะท างาน  ได้ด าเนินการ
จัดท าป้ายชื่อพืชสมุนไพรให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง  4  แห่ง  และจัดตกแต่งสวนสมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ  โดยการจัดหาและปลูกพืชสมุนไพรเพ่ิมเติมให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  
และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ   

4.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการดูแลและให้ความช่วยเหลือในการ
จัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่  ตรวจสอบสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด  ตรวจสอบสถิติการยืม – คืน  และจัดตกแต่ง
ห้องสมุดให้มีความสวยงาม  ตลอดจนจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  และหนังสือเพ่ิมเติมให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนทั้ง  4  แห่ง 

5.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  ระบบ
อินเตอรเ์น็ตภายในโรงเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  ให้ค าปรึกษาและแนะน าวิธีการใช้กระดานอัจฉริยะ  การ
ใช้สื่อการสอน  eD – LTV  ตลอดจนจัดหาวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ทั้ง  4  แห่ง   
            และร่วมรับเสด็จฯ ในพ้ืนที่เป้าหมายเสด็จโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลก  ทั้ง  4  โรงเรียน  ดังนี้  วันจันทร์ที่  6  มิถุนายน  2559  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
รักไทย  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน  และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  
อ าเภอชาติตระการ  วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2559  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ      
อ าเภอนครไทย  นอกจากนี้  ยังมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในปีการศึกษา  2554 - 
2558  เขา้ร่วมรับเสด็จฯ  ในครั้งนี้ด้วย 
          จากการด าเนินงานดังกล่าว  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งสรุปได้ดังนี้  โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกทั้ง  4  แห่ง  มีความพีงพอใจต่อการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับเสด็จ  ในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  ร้อยละ  97.2   

ภาพกิจกรรม 
     การประชุมร่วมกับกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31  และหน่วยงานร่วมสนองโครงการฯ 
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     ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ 

 

          
 

                        
 
     ลงพื้นที่ส ารวจโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ 
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ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชกสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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การพัฒนาบุคลากร 
  บุคคลากรสายสนับสนุนถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เปรียบเสมือนกลไกส าคัญ
ที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย  ซึ่งบุคลากรของ
หน่วยงานจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมความรู้
และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น   
และการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
               1. กิจกรรมการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานกิจกรรม
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  ซึ่งผู้ด าเนินโครงการได้จัดท า
ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมโดยรวบรวมโครงการฝึกอบรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีหลักสูตรที่จะสร้าง
ประโยชน์ในงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยละ
พัฒนา  และบันทึกข้อความสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ว233/2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แจ้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแบบฟอร์มฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้  ซึ่งชี้แจงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือพัฒนาความรู้(อบรม/ดูงาน/ประชุม/สัมมนา) ในวงเงินงบประมาณไม่เกินคนละ 8,000 บาท  ซึ่งบุคลากร
ในหน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาความรู้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2559  
อีกท้ังยังมีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆที่ไม่เสียงบประมาณ
ผ่านระบบ e-document  จากการด าเนินงานดังกล่าวมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น  18   ท่าน จาก
บุคลากรทั้งหมด  18  ท่าน คิดเป็น 100% ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล หัวข้อที่ได้รับการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด 
1. ผศ.ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก อบรม หลักสูตร  พัฒนาผู้จัดการ

งานวิจัย รุ่น 7 
17-19 พ.ค.59 ส านักพัฒนาบุคลากรวิจยั ส านักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ

จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
2. อ.ดร.วรรณพร สุริยะกาศ อบรมหลักสูตร “ผู้ประเมิน 

ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย” 

10 – 11 มี.ค. 59 
 

โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

 อบรมหลักสูตร “หลักการและ
เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” 

14  มี.ค. 59 
 

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและ
แผน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 อบรมหลักสูตร”การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ” 

25- 27 เม.ย.59 ส านักศึกษาตอ่เนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทยั
ธรรรมาธิราช 

3. อ.ดร.จิตศิริน ลายลักษณ ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ประเมิน 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย” 

10 – 11 มี.ค. 59 
 

โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

อบรมหลักสูตร “หลักการและ
เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” 

14  มี.ค. 59 
 

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและ
แผนมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
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ชื่อ – สกุล หัวข้อที่ได้รับการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด 
4. อ.พงษ์พันธุ์ พุทธวิิศิษฎ ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ประเมิน 

ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย” 

10 – 11 มี.ค. 59 
 

โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

 อบรมหลักสูตร “หลักการและ
เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” 

14  มี.ค. 59 
 

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและ
แผน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
สร้างสรรค์ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

3-5 พ.ค.59 ศูนย์บูรณาการวจิัยและวิชาการเพื่อรับใช้
สังคม สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม 

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

5. น.ส.กัลนิกา  พูลผล อบรมหลักสูตร “ผู้ประเมิน 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย” 

10 – 11 มี.ค. 59 
 

โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

 อบรมหลักสูตร “หลักการและ
เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” 

14  มี.ค. 59 
 

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและ
แผน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 อบรมเจ้าหน้าทีก่ารเงินและพัสด ุ 16-17 พ.ค.59 โครงการจัดตั้งกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

6. นางจิตรา มีค า อบรมหลักสูตร “ผู้ประเมิน 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย” 

10 – 11 มี.ค. 59 
 

โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

 อบรมหลักสูตร “หลักการและ
เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” 

14  มี.ค. 59 
 

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและ
แผน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินค่างานและสมรรถนะ
ของบุคลากรในส านักงาน
อธิการบดี 

29 เม.ย.59 ส านักงานอธกิารบด ี

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

7. น.ส.ปิยวดี น้อยน้ าใส อบรมเพื่อรับใบอนุญาตใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

11 – 12 ก.พ. 59 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อบรมหลักสูตร “หลักการและ
เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” 

14  มี.ค. 59 
 

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์
บิกดาตาดว้ยเทคโนโลยีดาตาวิ
ชิวลไลเซชัน” 

14 พ.ค. 59 ส านักศึกษาตอ่เนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรร
มาธิราช 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินค่างานและสมรรถนะ
ของบุคลากรในส านักงาน
อธิการบดี 

29 เม.ย.59 ส านักงานอธกิารบด ี
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ชื่อ – สกุล หัวข้อที่ได้รับการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เช่ือมโยงข้อมูลการวิจยั TNRR 
28 เม.ย.59 เครือข่ายวิจยัภูมภิาค:ภาคเหนือ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ คิดโจทย์
และเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
อย่างไรให้ได้ทุน  

24-26 มิ.ย.59 มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

8. นายสามารถ  เน่าบู ่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินค่างานและสมรรถนะ
ของบุคลากรในส านักงาน
อธิการบดี 

29 เม.ย.59 ส านักงานอธกิารบด ี

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

9. นายอรรถพงษ์ สุดแก้ว อบรมการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 “เปลี่ยนวธิีการ
เรียนรู้ สู่สังคมดิจิทัล” 

9 มี.ค. 59 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

 อบรมโครงการจัดการความรู้ด้าน
อนุรักษ์พลังงาน 

6  ม.ค. 59 
 

ส านักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิัยโดยใช้ 
Mplus 

17-18 มี.ค. 59 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิูล
สงคราม 

 อบรมหลักสูตร “การจับประเด็น
ให้เป็นข่าว” 

26 เม.ย. 59 
 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสุนันทา 

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

10. น.ส.อรพนิตา จรัสธนวรพัฒน ์ อบรมหลักสูตร “โครงการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพผู้ปฏิบัติงาน
บริการ” 

29 มี.ค. 59 
 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

อบรมหลักสูตร “การจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุ” 

16-18 มี.ค. 59 
8.30 – 16.30 น. 

ส านักส่งเสริมศึกษาและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประ 
เมินค่างานและสมรรถนะของ
บุคลากรในส านักงานอธิการบด ี

29 เม.ย.59 ส านักงานอธกิารบด ี

อบรมเจ้าหน้าทีก่ารเงินและพัสด ุ 16-17 พ.ค.59 โครงการจัดตั้งกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

11.น.ส.พัทธนันท์ โกธรรม อบรมหลักสูตร “ผู้ประเมิน 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย” 

10 – 11 มี.ค. 59 
 

โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

อบรมหลักสูตร “หลักการและ
เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” 

14  มี.ค. 59 
 

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและ
แผน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
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ชื่อ – สกุล หัวข้อที่ได้รับการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด 
 อบรมเจ้าหน้าทีก่ารเงินและพัสด ุ 16-17 พ.ค.59 โครงการจัดตั้งกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
12. น.ส.จิราพร  ตั้งใจ อบรมหลักสูตรเพื่อรับใบอนุญาต

ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
11 – 12 ก.พ. 59 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 อบรมหลักสูตร “หลักการและ
เทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” 

14  มี.ค. 59 
 

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

 อบรมการใช้งานระบบ NRMS 
ใน  4 ภูมภิาค  และระบบ 
DRMS  ใน 3 ภูมิภาค ประจ าปี 
2559 

26 -27 พ.ค. 59 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

13.น.ส.ปารวี     อัมรักษ ์ อบรมเพื่อรับใบอนุญาตใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

11 – 12 ก.พ. 59 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 อบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนกังานราชการ  
อาจารย์ประจ าตามสัญญา  และ
เจ้าหน้าที ่

10 มิ.ย.59 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 อบรมมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจยั 

18 ส.ค.59 กองบริหารงานวจิัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

14. น.ส.ศิริจรรยา อายุมั่น อบรมเพื่อรับใบอนุญาตใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

11 – 12 ก.พ. 59 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

15. น.ส.ณัฐมน  วิจารณกุล อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินค่างานและสมรรถนะ
ของบุคลากรในส านักงาน
อธิการบดี 

29 เม.ย.59 ส านักงานอธกิารบด ี

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

16. น.ส.สุภาพร  กลิ่นนาค อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
สร้างสรรค์ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

3-5 พ.ค.59 ศูนย์บูรณาการวจิัยและวิชาการเพื่อรับใช้
สังคม สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม 

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

17. น.ส. มาลัย  ใจงาม อบรมโครงการจัดการความรู้ด้าน
การอนุรักษพ์ลังงาน 

13 ม.ค. 2559 ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏั
พิบูลสงคราม 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประ 
เมินค่างานและสมรรถนะของ
บุคลากรในส านักงานอธิการบด ี

29 เม.ย.59 ส านักงานอธกิารบด ี
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ชื่อ – สกุล หัวข้อที่ได้รับการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด 
 อบรมเจ้าหน้าทีก่ารเงินและพัสด ุ 16-17 พ.ค.59 โครงการจัดตั้งกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ

จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
18.น.ส.กัลยา  กุตอินทร ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดโจทย์

และเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
อย่างไรให้ได้ทุน วันที่ 24-26 
ม.ิย.59 

24-26 มิ.ย.59 มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

 อบรมจัดการความรู้ เร่ือง การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

21 มิ.ย.59 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

 

จากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ผู้ด าเนิน 
โครงการมีการแจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละร้อยของบุคลากรทั้งหมด  
โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89)  และบุคลากร 
สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 77.8  และเมื่อด าเนินการวัดความส าเร็จของแผนจัดการ
ความรู้  พบว่าบรรลุเป้าหมายร้อยละ 71.4  โดยมีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุและยังต้องด าเนินการต่อไป  ได้แก่  
ตัวชี้วัดในกระบวนการกระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และกระบวนการเรียนรู้   ทั้งนี้หลังจากจบ
กระบวนการเรียนรู้มีบุคลากรด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ท่าน  โดยจัดท าเป็นคู่มือประกัน
คุณภาพ  เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรในหน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่สะท้อนผลการ
ด าเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
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ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามโครงสร้างงาน 

งานวิจัย 

โครงการจัดการคุณภาพงานวิจัย 

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐาน เป็น
การยกระดับระบบการจัดการงานวิจัยสู่สากล และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการทั้งสิ้น 390,000บาท   โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการ 
ด าเนินงานด้านมาตรฐาน โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (คกส.) เพ่ือให้มีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์   และจัดท าเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 703 / 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสถาบันวิจัย
และพัฒนา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ คกส. และ ได้ด าเนินการการ ส าหรับการจดแจ้งสถานที่
ด าเนินงานต่อสัตว์ ให้แก่คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOPs)  
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ครั้งที่ 1 (1/2558) เมื่อวันจันทร์ที่  26  ตุลาคม  2558  และ ครั้งที่ 2 (1/2559) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 
2559 และมีการน าคณะกรรมการการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือร่วมประชุม
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการด าเนินงานจากคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สั ตว์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. กิจกรรมการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์และคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณะกรรมการการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "คณะกรรมการก ากับดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.)" ที่จัดโดยสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานและเกิดมาตรฐานงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทางวิทยาศาสตร์  
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4. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดการคุณภาพ ได้มีการ 
สนับสนุนและติดต่อประสานงานให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักวิจัยและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องสนใจเข้าร่วมจ านวน 14 ท่าน โดยมีก าหนดการเข้าร่วมอบรมในวันที่ 11- 12 ก.พ. 59 ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นอกจากนี้ เพื่อให้คณะกรรมการการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
(คกส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับทราบและเข้าใจถึงหน้าที่และความส าคัญที่มีต่อการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ และ พ.ร.บ. สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ประเด็น ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานด้านการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน และ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา จึงได้มีการด าเนินงานต่อไป ดังนี้  

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการคุณภาพ 
โครงการอบรม “มาตราฐานการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์” วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ในการท าวิจัย และการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลัย และทราบแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ของโครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความ
สนใจจ านวน 86 ท่าน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งเป้าไว้ถึง ร้อยละ 187 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง 
ได้แก่ ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นเรื่อง “มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์” และช่วงที่ 2  เวลา 13.00 – 
16.30 น. เป็นเรื่อง “มาตรฐานการวิจัยในสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์” ซึ่งวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้  
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ และ ดร.วิสาข์ 
สุพรรณไพบูลย์  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ประดน จาติกวนิช, ดร. ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุมพล  ผลประมูล 
จากสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการด าเนินการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่ได้ตอบแบบสอบถาม มี
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัด อยู่ในระดับมาก (4.20, ร้อยละ 88) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ คาดว่าจะน า
ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลที่ได้รับในกิจกรรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิจัยได้ อยู่ในระดับ
มาก (4.30, ร้อยละ 86) และเม่ือวิเคราะห์เป็นด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก (4.25, ร้อยละ 85) ด้านคุณภาพอยู่ในระดับมาก (4.23, ร้อยละ 84.6) และด้าน
วิทยากรและระยะเวลาอยู่ในระดับมาก (4.37, ร้อยละ 87.4) 
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ตัวชี้วัด แผน(ค่าเป้าหมาย) ผล 
เชิงปริมาณ : 
จ านวนอาจารย์ นักศึกษา ผู้ทีส่นใจที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
30 คน 

 
86 คน 

เชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจต่อผูร้่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86 
 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ : วันท่ี 25 เมษายน 2559    วันท่ี 25 เมษายน 2559    

งบประมาณที่ใช้ :  (บาท) 36,000 บาท 36,262.5บาท 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู (KM) เรื่อง คู่มือวิธีปฏิบัติงานการก ากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Indoor โรงแรมภัทธารารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพิษณุโลก
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท าร่างคู่มือปฏิบัติงานให้คณะกรรมการและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมของมาตรฐาน
คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจจ านวน 15 ท่าน ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเป้าไว้ ร้อยละ 100 
โดยการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ รศ. ดร.รัตติมา จีนาพงษา  และมีผู้ช่วยวิทยากรซึ่ง
เป็นเลาขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี และ นางสาวนุชนาจ แจ่มข า  ผลการวิเคราะห์ความพึง
พอใจของการด าเนินการพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัด อยู่ในระดับมากที่สุด (4.83, ร้อยละ 96.6) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ คาดว่าจะน าความรู้ ความเข้าใจ และ
ข้อมูลที่ได้รับในกิจกรรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิจัยได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.83, ร้อยละ 
96.6) และเมื่อวิเคราะห์เป็นด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (4.73, ร้อยละ 94.6) ด้านคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (4.79, ร้อยละ 95.8) ด้านวิทยากรและ
ระยะเวลาอยู่ในระดับมากที่สุด (4.92, ร้อยละ 98.4) และสุดท้ายด้านระยะเวลาและสถานที่ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.75, ร้อยละ 95) 

ตัวชี้วัด แผน(ค่าเป้าหมาย) ผล 
เชิงปริมาณ : 
จ านวนอาจารย์ นักศึกษา ผู้ทีส่นใจ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
15 คน 

 
15 คน 

เชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจต่อผูร้่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.6 
 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ : วันท่ี 24กรกฎาคม 2559    วันท่ี 24 กรกฎาคม 2559 

งบประมาณที่ใช้ :  (บาท) 35,000 บาท 31,240 บาท 
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ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการ : 
แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป : 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จักต้องเร่งด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
          1.   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
          2.   พัฒนาการด าเนินงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOPs) 
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัย และการก าหนดแนวทางการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย 
          3.   มีการด าเนินการพิจารณารับรองโครงการที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในสัตว์และจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์”  

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู (KM) เรื่อง คู่มือวิธีปฏิบัติงานการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้

สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ระหว่างช่วงเวลาวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   

ณ ห้องประชุม Indoor โรงแรมภัทธารารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพิษณุโลก 
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โครงการจัดการผลผลิตงานวิจัย 
โครงการจัดการผลผลิตงานวิจัยเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 

ที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยหรือบุคลากรในการยื่นจดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือการเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยในเวทีระดับชาติ  อีกส่วนก็
เพ่ือสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ หรือผลจากการลงพ้ืนที่บริการวิชาการเพ่ือเผยแพร่สู่
ชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
กิจกรรมการแสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลทางด้านวิชาการต่างๆ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยและนักบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ.2559 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าประกาศแนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร  
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัยในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานที่มีความเหมาะสมเป็นไปตามแนวทางท่ีประกาศไว้ และได้จัดนิทรรศการ
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการในงานประชุม Preschool 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับ
รางวัลดังต่อไปนี้ 
ด้านการวิจัย 
ประเภทที่ 1 รางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว    
                    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ประเภทที่ 2 รางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ       ได้แก่ ดร. สัจจากาจ  จอมโนนเขวา  
                    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประเภทที่ 3 รางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ              ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว  ค าสอน 
                    คณะครุศาสตร์ และ ดร.สุภาวดี  แหยมคง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ประเภทที่ 4 รางวัลส าหรับนักวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                    ดร.เกตุการ  ดาจันทา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ประเภทที่ 5  รางวัลส าหรับนักวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนการท างานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  ได้แก่ ผู้ช่วย 
                    ศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ด้านการบริการวิชาการ 
ประเภทที่ 1      ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้แก่ อาจารย์ ศักดิ์ชัย  เพชรสุวรรณ  คณะครุ 
                   ศาสตร์ และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน  เสละคร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ประเภทที่ 2      ผลงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ อาจารย์ วิมล  ทองดอนกลิ้ง    คณะ 
                    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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กิจกรรมด้านส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา   
สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยฝ่ายวิจัยมีเจ้าหน้าที่ส าหรับให้บริการสนับสนุน และช่วยประสาน 

งานกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการเขียนค าขอเพ่ือรับสิทธิบั ตรหรืออนุสิทิบัตร โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจะประเมินและให้ข้อเสนอแนะตลอดจนรายละเอียดต่างๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานให้นักวิจัย
ปรับปรุงรายละเอียด/เอกสารต่างๆ แล้วจึงด าเนินการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาต่อส านักงานพาณิชย์
จังหวัด ทั้งนี้นักวิจัยจักไม่เสียใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ยื่น
ขอรับการจดอนุสิทธิบัตร  จ านวน 1 เรื่อง ในชื่อ คุ้กกี้ผ า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ 
เป็นผู้ประดิษฐ์  และมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประกาศโฆษณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่อง กรรมวิธีตรวจสอบการ
ปลอมปนข้าวหอมมะลิ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว เป็นผู้ประดิษฐ์  นอกจากนี้สถาบันวิจัย
และพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี พ.ศ.2559  ในวันที่ 2 - 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  มีการอบรมในด้านการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและเทคนิคในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยหรือบุคลากรในการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
และให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น โดยมีนักวิจัย จ านวน 6 ท่าน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ปิ่นสกุล 
อาจารย์ ชาติชาย  จันทร์ประทีป  ดร.สัจจากาจ  จอมโนนขวา  อาจารย์ เจษฎา  โพธิ์จันทร์ อาจารย์ณัฐพร  
ตั้งเจริญชัย และ อาจารย์หทัยชนก  พวงแย้ม  จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
กิจกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือผลงานจากการลงพื้นที่บริการ
วิชาการเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนและท้องถิ่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อให้ 
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ เพ่ือจัดท าจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประจ าทุกปีๆ ละ 3 
ฉบับ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559  เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559  ฉบับที่ 2 เดือน 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2559  นอกจากนี้ได้ด าเนินการจัดท า
หนังสือสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย พ.ศ. 2559 ขึ้น เพ่ือเป็นการรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มี
ลักษณะเฉพาะทางเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
กิจกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมการวิจัยต่างๆ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยที่เข้า 
ร่วมประชุมวิชาการ ในชื่อโครงการ “ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) อาคารหอสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานทั้งสิ้นจ านวน  33  ผลงาน 
แบ่งเป็นผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7  ผลงาน  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10  
ผลงาน  และกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  16  ผลงาน และได้มีการสนับสนุนนักวิจัยเข้าร่วมงาน
มหกรรมวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2559 (Thailand Research Expo 2016)  ณ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนักวิจัยร่วม
กิจกรรม จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ    ศุภวิทิตพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
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จักรกฤช  ศรีละออ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ดร.พัชราวลัย  มีทรัพย์ คณะครุศาสตร์ ดร.ธานินทร์ 
ไชยเยชน์ คณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์กล้าหาญ พิมพ์ศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนายังจัด “โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มี
ความสนใจในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ และผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวนกว่า
150 คน  เข่าร่วมกิจกรรม  

ภาพกิจกรรม 
การยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ.2559 
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ภาพกิจกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมการวิจัยต่างๆ  
ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี พ.ศ. 2559 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) 
อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ภาพกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
โรงแรมวังจันทน์ริเวอรร์วิว 
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย   เป็นโครงการส าหรับการพัฒนา และ ยกระดับ 

ระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
กิจกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี พ .ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องนิลบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว เพ่ือเป็นการ
ทบทวนบทบาทภารกิจ และวิเคราะห์องค์กรน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่สอดคล้องกับสภาพ
บริบท ณ ปัจจุบัน และสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จากนั้นได้จัดประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุมพฏ  พงษ์ศักดิ์ศรี  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติเป็นวิทยากร  
กิจกรรมการจัดประชุมฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่กระบวนการวางแผน ติดตามความก้าวหน้า จนถึง
สรุปและประเมินผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทั้งในส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน (แบบปกติ) และงบประมาณรายได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2559 ตลอดจนได้เชิญประชุมนักวิจัยที่
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจ าปี พ.ศ.2560 เพ่ือชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ส านักงบประมาณได้ก าหนดแนวทางมาทั้งนี้ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
กิจกรรมโครงการพัฒนาระเบียบและกฎเกณฑ์ในระบบบริหารจัดการงานวิจัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดท าค าสั่ง ประกาศต่างๆ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย โดยผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และคณะคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เช่น  
          - ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง  แนวทางการ
สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  
          - ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง  แนวทางการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  
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          - ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง  หลักเกณฑ์
สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 
15 มกราคม พ.ศ. 2559  
          - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง  การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ลงวันที่ 12มีนาคม พ.ศ. 2559 
          - ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง เกณฑ์การ
สนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  
          - ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ 6/2559เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 
          - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 703/2559เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย การตรวจร่างรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  ส าหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ในด้านการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจึงได้มีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะศาสตร์สาขาช่วยประเมินและให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะส่งไปของบประมาณยังแหล่งทุนต่างๆ อีกทั้งใน
ส่วนการจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีแนวปฏิบัติที่นักวิจัยต้องส่งร่างรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์มาก่อนเพ่ือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์สาขาช่วยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 55 
โครงการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินและให้ข้อเสนอแนะร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกต)ิ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2559 มากกว่า 37 โครงการ  
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยต่างๆ เช่น การเดินทางไปราชการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยในภารกิจด้านการวิจัย ในส่วนของกิจกรรมนี้จักเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุม สัมนา หรืออบรม เพ่ือพัฒนาความรู้และสรรถนะในการบริหารจัดการงานวิจัยของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารจัดการงานวิจัย โดยใน
ปีงบประมาณดังกล่าวมีการเดินทางเพ่ือร่วมประชุม สัมนา หรืออบรม ดังนี้ 
          - ประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม พ.ศ.2558ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
          - งานประชุมวิชาการการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP 
CONGRESS IV) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง  
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ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ”  ระหว่างวันที่ 8 - 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
          - ประชุมหารือการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
เวลา 16.00-18.30 น.  
ณ ห้องประชุม พระยาศรีวิสารวาจา  ชั้น 1 ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค 
ประจ าปี พ.ศ.2559” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง   
  

ภาพกิจกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2564   
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องนิลบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  

โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว 
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ภาพกิจกรรมการประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2564   

วันที่ 4 และ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

 
 

 

  
 

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่กระบวนการวางแผน 
ติดตามความก้าวหน้า จนถึงสรุปและประเมินผล 

การประชุมนักวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจ าปี พ.ศ.2560 
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ภาพกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยต่างๆ 
การประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

:บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 4 
วันที่ 21-24 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

  

  
 

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค  
และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ. 2559”  

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัยเป็นโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอ 

โครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ทักษะการบริหารชุดโครงการวิจัย หรือการวิจัยแบบเป็นทีมและมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน/ท้องถิ่น หรือการเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความ
วิจัย (Paper) ภาษาอังกฤษให้กับนักวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย/แผนงานวิจัยของแหล่งทุนต่างๆ เช่น สกว. สกอ. วช. สสส. เป็นต้น  

 ฝ่ายวิจัยได้ด าเนินการน าทีมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมทั้งนักวิจัย จ านวน 17 คน  
จากคณะต่างๆ ลงพื้นที่ส ารวจปัญหาและความต้องการในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.
2559  ซึ่งมีกลุ่มผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่มต่างๆ ในต าบลพลายชุมพล จ านวน 22 คน มาเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นและร่วมระดมสมองเพ่ือบอกถึงสภาพปัญหาและประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ 
ซึ่งผลจากการลงพ้ืนที่ท าให้พบประเด็นปัญหาที่ส าคัญ เช่น ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/การส่งเสริมอาชีพ ปัญหาของกลุ่มเลี้ยงกบ และปัญหาของกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
อย่างไรให้ได้ทุนสนับสนุนการวิจัย” ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 
วันที่ 25 - 26 มกราคม พ.ศ. 2559   โดยมีอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 27 คน ซึ่งผลจากการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวท าให้ได้เอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) จ านวน 4 ประเด็นดังนี้  
             1)  การจัดการขยะ : พลายชุมพลโมเดลกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน   

2) โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

3) โครงการการเสริมสร้างทักษะการด าเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

4) โครงการความคิดเห็นที่มีต่อการก าหนดบทบาทของสตรีไทยที่มีต่อรัฐภายใต้หลักความ 
เสมอภาค  
            นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โฉมหน้าใหม่การ
ท่องเที่ยวไทย” เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัด
พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ และ ดร.อัครพงศ์   อ้ันทอง อาจารย์ประจ าคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็น
วิทยากร   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมและให้ความสนใจ จ านวน 50 คน โดยท่านวิทยากรได้บรรยายถึงสถานการณ์
การท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังจากที่ได้เปิดประเทศเข้าร่วมประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
วิวัฒนาการ แนวโน้ม และสถานภาพของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมทั้งได้เสนอประเด็น
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วิจัยท่องเที่ยวในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว วิทยากรแนะน า
วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการในประเด็นการท่องเที่ยวอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  

โดยเอกสารแนวคิดเบื้องต้นทั้ง 4 โครงการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งเสริมนักวิจัยเพื่อ 
พัฒนาเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) อย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอการ
วิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 70 
ข้อเสนอการวิจัย ซึ่งมี 4 ข้อเสนอการวิจัยที่พัฒนาได้ประเด็นปัญหามาจากชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง คือ  
            1. โครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอบ้านม่วง จังหวัดพิษณุโลก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบา  
หินเธาว์ คณะวิทยาการจัดการ  
            2. โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่และพัฒนาระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์ของ
กลุ่มแม่บ้านบ้านม่วงหอม ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดย อาจารย์ ดร.รัตนา  สิทธิอ่วม 
คณะวิทยาการจัดการ  
            3. โครงการการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือบริหารจัดการการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ 
กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอบ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรวรรณ    รักผกาวงศ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            4. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียน
เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมไทย บ้านบางพยอมใต้ ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย อาจารย์ กุลชญา  สิ่วหงวน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            ส่วนการสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยตามความต้องการของนักวิจัยที่จะพัฒนาศักยภาพ
ตนเองในด้านต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนงบประมาณดังต่อไปนี้ 
            1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการส าหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 - 5 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมจ าเนียรสาร ชั้น 24 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส านักงานใหญ่ บางเขน โดยมีนักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์       
พูลประเสริฐ  อาจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพูน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ   ธงไชย และ อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์  
แช่มมุ่ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            2. งานประชุมวิชาการ สวทช.ภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2559 "งานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่น" วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ที่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ โดยมีนักวิจัยที่เข้าร่วม
กิจกรรม คือ อาจารย์ ดร.จิตศิริน  ลายลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.รพิพรรณ  จันทร์มณี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
            3. การประชุมเชิงวิชาการเผยแพร่คู่มือจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัยผลงาน
วิชาการการและผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ  อาจารย์ ดร.จิตศิริน  ลายลักษณ์  
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กิจกรรมการจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรมการท าวิจัยแบบเชิงพื้นที่ และการท างานเป็นทีม
แบบมีส่วนร่วม  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ชุด
โครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นการท างานร่วมกับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาข้อเสนอการวิจัยในชื่อ โครงการวิจัย
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และได้รับงบประมาณสนับสนุนใน
โครงการวิจัยดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพ้ืนที่และส่งเสริมการท างานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน ดังนี้ 
            1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ 
ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอรร์วิว โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 50 ท่าน 
            2. การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเสริมสมรรถนะที่ปรึกษาวิชาการวิจัย
เชิงพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอรร์วิว โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 40 ท่าน 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัย (Paper) ภาษาอังกฤษให้กับนักวิจัย กิจกรรมนี้ได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษกับนักวิจัยแบบตัวต่อตัว แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม
ย่อย ดังนี้ Session 1: Start-Up LevelSession 2: Professional Level และ Session 3: Individual 
Follow-Up and Editing โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ผลจากการด าเนินจัดโครงการอบรมการเขียน
ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ พบว่า กิจกรรมใน Session 1: Start-Up Level ในวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมและให้ความสนใจ จ านวน 55 ท่าน โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ      
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ค าปวน ได้ให้ความรู้ เทคนิค
การเขียนบทความวิจัยในเบื้องต้น และวิธีการเลือกและส่งบทความไปยังวารสารระดับนานาชาติอย่ างถูกต้อง
และเพ่ือไม่ให้ตกอยู่ใน Beall's List ส าหรับใน Session 2: Professional Level ระหว่างวันที่ 6 – 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และ Session 3: Individual Follow-Up and Editing ระหว่างวันที่ 27 – 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559  มีนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน 
โดยมี Mr.Thomas Hunt Locke ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาให้ค าปรึกษา เมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถ
พัฒนาบทความวิจัยได้จนกระทั่งนักวิจัยสามารถจัดเตรียม Manuscript ที่นักวิจัยสามารถไปต่อยอดเพ่ือผลิต
บทความวิจัยได้ จ านวน 8 ผลงาน  ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม อาจารย์ ดร.สุวพัชร์       
ช่างพินิจ อาจารย์ ดร.ดนชนก  เบื่อน้อย อาจารย์ ดร.ธัมมะทินนา  ศรีสุพรรณ อาจารย์ ชัชวินทร์    นวลศรี  
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อาจารย์ ดร.สุภาวดี      แหยมคง  อาจารย์ พดารัตน์    นิลเจียนนัย อาจารย์ ดร.กาญจนา      ธนนพคุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ปรีชาวรพันธ์  อาจารย์ ดร.สุพัตรา  บดีรัฐ และ อาจารย์ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ 
กิจกรรมการจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Routine to Research (R2R)  กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้น าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดจากการท างานประจ า
โดยผ่านกระบวนการวิจัย  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย Routine to 
Research (R2R) ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ (Grand 
Riverside Hotel)  จังหวัดพิษณุโลก มีบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมมากกว่า 60 คน   สรุปผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการย่อยต่างๆมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด(ร้อยละ 90.40) 

ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาและความต้องการ 
ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างไรให้ได้ทุนสนับสนุนการวิจัย” 
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 

จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ วันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2559 

 
 

 

  
ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โฉมหน้าใหม่การท่องเที่ยวไทย” 

ณ ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 
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ภาพกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอรร์วิว ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 

  

  
 

ภาพกิจการการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเสริมสมรรถนะท่ีปรึกษาวิชาการวิจัยเชิง
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

โรงแรมวังจันทน์ริเวอรร์วิว เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
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ภาพกิจกรรมการอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
Session1: Start-Up Level ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 Session 2: Professional Level 

ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และ Session 3: Individual Follow-Up and Editing 
ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย Routine to Research 
(R2R) ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ (Grand Riverside Hotel) 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 

 
 

 

  
 
งานบริการวิชาการ 
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจ 
ตระเวนชายแดน  ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และ
ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในด้านการจัดการเรียนรู้  และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ให้มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ตลอดจนการสนับสนุนสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31  
ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานทั้งสิ้น  4  กิจกรรม  ได้แก่   

1. กิจกรรมพัฒนาการศึกษาทางไกล  ให้ความรู้และติดตั้งระบบ PBL using ICT  ในวันที่   
23 – 24  มกราคม  2559  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  
โดยมี  อาจารย์ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด  และ  อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ  อาจารย์ประจ าคณะครุ
ศาสตร์  เป็นวิทยากร  
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2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ติว O-Net)  ให้แก่นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน  4  โรงเรียน  
ในวันที่  6 – 7  กุมภาพันธ์  2559  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ชั้น  3  อาคารศรีพิบูล  สถาบันวิจัยและพัฒนา     
โดยมี  อาจารย์ทิพย์วรรณ  นวลตา  อาจารย์อ้อมขวัญ  ขาวละออง  อาจารย์อรุณรัตน์  วันเพ็ง  และอาจารย์
ชยานันต์  จิรสินกุลโรจน์  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นวิทยากร   

3. จัดค่ายวิชาการเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน  4  
โรงเรียน  ในวันที่  23 – 24  กุมภาพันธ์  2559  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ  อ าเภอนคร
ไทย  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  ปรียาโชติ  อาจารย์สุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ อาจารย์อรรถพล  
สุวะคุณ  อาจารย์โยษิตา  กิ่งโคกกรวด และอาจารย์ภานุพงศ์  จิตรเอ้ือตระกูล  จากโรงเรียนปรียาโชติ จังหวัด 
นครสวรรค์  และ  อาจารย์สุภาภรณ์    บัณฑิตย์   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ร่วมเป็นวิทยากร    

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน  ให้แก่  ผู้บริหาร   
ครูผู้สอน  และผู้ดูแลเด็ก  ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  
31  จ านวน  7  โรงเรียน  ในวันที่  2 – 5  พฤษภาคม  2559  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และ
โรงเรียนวัดเขาน้อย  ต าบลดงประค า  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  โดยความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวิชาการ  ให้แก่บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  15 -16  สิงหาคม 2559  ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่น  ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  วังจันทน์ริเวอร์วิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนวังจันทน์)  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่เคยออกให้บริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทาง  การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตั้งแต่กระบวนการต้นทาง  คือการค้นหาโจทย์วิจัยและ
บริการวิชาการในพื้นที่ โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมายมาประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เกี่ยวกับปัญหาที่พบในแต่ละพ้ืนที่และหาแนวทางร่วมกันเพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  เพ่ือให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ  ได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  และสามารถ
ให้บริการวิชาการท่ีตรงตามความต้องการของชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ด าเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญาตามกิจกรรม ดังนี้ 

            1.  ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกตามค าร้องขอ  โดยในปีงบประมาณ  2559  
สถาบันวิจัยและพัฒนา รับด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร  และ พิษณุโลก    
            2.  จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม  เรื่อง กล้วย กล้วย  ได้มีการประชุมคณะด าเนินงาน  การจัดท า
หลักสูตร  และจัดฝึกอบรมเพ่ือทดลองใช้หลักสูตร  จ านวน  3  เรื่อง  คือ   
                         2.1  เรื่อง  "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่อง"  ในวันที่  21 - 22 ธันวาคม 
2558  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                         2.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  "การผลิตกล้วยแท่งปรุงรส"  ในวันที่  17  มกราคม  
2559  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                         2.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  "การถ่ายทอดความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์"  ใน
วันที่  15 - 16  กุมภาพันธ์  2559  โดย  อาจารย์ปรารถนา  ศิริสานต์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3.  จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา  โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน หรือองค์ความรู้ 
ที่ได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     

4.  เป็นแหล่งให้ค าปรึกษาตามค าร้องขอ  (คลินิกวิจัยและบริการวิชาการ) 
5.  จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการตามค าร้องขอจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ 

บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  จ านวน  1  ครั้ง  โดยจัดการอบรม  เรื่อง  “กระบวนการถ่ายท าเพ่ือผลิต
รายการมาตรฐานระบบดิจิตอล”  ให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อใช้ในงานถ่ายท ารายการ
พิบูลปัญญา  เมื่อวันที่  29 – 30  ตุลาคม  2558  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ชั้น  3  อาคารศรีพิบูล  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

5. ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์  ได้มีการประชุม 
คณะกรรมการเพ่ือก าหนดรูปแบบรายการและคัดสรรผลงานเพื่อน ามาผลิตเป็นสื่อมัลติมีเดีย  และลงพ้ืนถ่าย
ท ารายการ  จ านวน  15  เรื่อง  ได้แก่ 

5.1 เรื่อง  “การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเชิงอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก”  โดย  
อาจารย์ ดร.สุภาวดี  แหยมคงและ  อาจารย์ปุณเรศวร์  รัตนประดิษฐ์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี การ 
เกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่   12 - 13  ธันวาคม  2558  ณ  ส านักงาน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก   

5.2 เรื่อง  “การขยายพันธุ์กล้วย”  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร  อาจารย์ประจ า 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  21 – 22  ธันวาคม  2558  
ณ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   พิบูลสงคราม   

5.3 เรื่อง  “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า”  โดย  อาจารย์รัฏฐชัย  สายรวมญาติ  อาจารย์ประจ า 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  25  ธันวาคม  2558  ณ  
ต าบลวังอิทก  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

5.4 เรื่อง  “การผลิตกล้วยแท่งปรุงรส”  โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก  พริกบุญ 
จันทร์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  17  
มกราคม  2559  ณ  อาคารแปรรูป  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5.5 เรื่อง  “พัฒนาการศึกษาทางไกลด้วยระบบ  PBL  using  ICT”  โดย  อาจารย์ ว่าที่ 
ร้อยตรีศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  23 - 24  
มกราคม  2559  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

5.6 เรื่อง  “การท าอาหารผสมครบส่วนจากเปลือกกล้วยหมัก”  โดย  อาจารย์ณรกมล   
เลาห์รอดพันธ์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ใน
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2559  ณ  ต าบลราวต้นจันทน์  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย 

5.7 เรื่อง  “การออกแบบบรรจุภัณฑ์”  โดย  อาจารย์ปรารถนา  ศิริสานต์  อาจารย์ 
ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  15 - 16 กุมภาพันธ์  2559  
ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พิบูลสงคราม                             

5.8 เรื่อง  “ค่ายวิชาการ”  โดย  อาจารย์พงษ์พันธุ์  พุทธิวิศิษฎ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  23 – 24 กุมภาพันธ์  2559  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
อาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

5.9 เรื่อง  "แบบพิมพ์พลาสเตอร์ต้นทุนต่ าผสมเถ้าแกลบ"  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   
ปิ่นสกุล  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  25 - 26 
กุมภาพันธ์  2559  ณ  วัดตาปะขาวหาย  ต าบล หัวรอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

5.10  เรื่อง  “ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก”   
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือบุญ  ที่พ่ึง  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  27 - 28  กุมภาพันธ์  2559  ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ  
บ้านนุชเทียน  และบ้านรักไทย  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

5.11  เรื่อง "การเพ่ิมมูลค่าข้าวพันธ์พ้ืนเมืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น" โดย อาจารย์ ดร.ชุติมา 
เลิศลักษมี  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  
29  กุมภาพันธ์  2559  ณ  ต าบลเนินเพิ่ม  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก   

5.12  เรื่อง  "การตลาดและการจัดจ าหน่าย"  โดย  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  9  มีนาคม  2559  ณ  ต าบลหนองตูม  อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย   
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5.13  เรื่อง  "ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ  "  โดย  อาจารย์วชิระ  ลิ้มศรีประพันธ์ อาจารย์ประจ า 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  ณ  ต าบล
พลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   

5.14 เรื่อง  "มันเส้นหมักเพ่ิมโปรตีนลดต้นทุนโคขุน"  โดย  อาจารย์ ดร.ณรกมล  เลาห์ 
รอดพันธ์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  
22  กรกฎาคม  2559  ณ  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

5.15 เรื่อง  "การศึกษาภูมินามโดยเครือข่ายชุมชน ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย    
"  โดย  อาจารย์ ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ  อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่  25  กรกฎาคม  2559  ณ  ต าบลเมืองบางขลัง  อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัด
สุโขทัย   

ภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นท่ีต าบลพลายชุมพล 

อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและ
การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ต าบลพลายชุมพล มีการด าเนินงานลงพ้ืนที่ให้บริการวิชาการ 2  กิจกรรมคือ  
           1.  กิจกรรมสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยชุมชน  ประกอบด้วย 
                1.1  การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน  เพ่ือสร้างความตระหนักและความรู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับปัญหาขยะในชุมชน  โดยเน้นให้ผู้น าชุมชนและประชาชน
รู้จักวิธีและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ   
                1.2  การให้ความรู้เกี่ยวกับการท าไบโอแก๊สจากเศษอาหารในครัวเรือนให้แก่ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารเหลือใช้ในครัวเรือน  โดยฝึกให้ผู้น าชุมชนและประชาชนที่
สนใจท าถังหมักไบโอแก๊สขนาด  200  ลิตร  และสอนวิธีการท าไบโอแก๊สจากเศษอาหารเพ่ือเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้น าชุมชนและประชาชนในการใช้พลังงานทดแทน  แทนการใช้แก๊ส LPG  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
                1.3  การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะ  ให้แก่ประชาชนผู้สนใจและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านพลายชุมพลให้รู้จักน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ขยะ
ประเภทต่าง ๆ ได ้
                1.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการก าจัดขยะโดย
การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางในการก าจัดขยะ
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพลายชุมพลไว้หลายแนวทาง  เช่น  จัดท าธนาคารขยะ  และตลาดนัดขยะชุมชน  ซึ่ง
ทางเทศบาลพลายชุมพลจะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดเป็น
รูปธรรมต่อไป              
           2.  กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ประกอบด้วย  2  กลุ่มหลัก  ได้แก่  1)  กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยอบเนยและมะพร้าวสกัดเย็น  2)  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้า  ซึ่งทั้ง  2  กลุ่มได้รับการ
พัฒนา  ดังนี้ 
               2.1  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบเนยและมะพร้าวสกัดเย็น  เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
วางโครงสร้างองค์กร  การส่งเสริมการท าธุรกิจชุมชน  การวางแผนการตลาด  รูปแบบผลิตภัณฑ์  และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  เพ่ือให้กลุ่มสามารถจัดท าโครงสร้างองค์กร  จัดท าแผนธุรกิจและวางแผนการตลาดของ
กลุ่มได้  ตลอดจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีรูปแบบที่หลากหลาย  และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 
                2.2  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้า  เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการท าเชื้อเพาะเห็ด
นางฟ้า  การพัฒนาเชื้อเพาะเห็ดนางฟ้า  และการเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้า  ให้สามารถเพาะเห็ดนางฟ้าได้ใน
ปริมาณที่เพ่ิมข้ึน   
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             ภาพกิจกรรมสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยชุมชน 
 

                           
 

              
  

ภาพกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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3. นิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ 
ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ประกอบด้วย   

การเล่นเกมและตอบปัญหาแลกของรางวัล  การสาธิตและสอนประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากขวด 
น้ าพลาสติกและโชว์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้  ถังไบโอแก๊สขนาด  100  ลิตร  และผลิตภัณฑ์สบู่จาก
น้ ามันพืชเหลือใช้ในครัวเรือน  การปลูกทานตะวันโดยไม่ใช้ดิน  การเลี้ยงไส้เดือน  การเพาะเห็ดนางฟ้า  และ
บรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ภาพกิจกรรมนิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
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โครงการจัดนิทรรศการในงานแผน่ดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดจังหวัด  พิษณุโลก  ประจ าปี  2559   
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับเป็นผู้ด าเนินการประสานการเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน 

แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ประจ าปี  2559  โดยทางจังหวัดพิษณุโลกและ
เหล่ากาชาดได้ก าหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่  8 – 19  มกราคม  2559  รวม  12  วัน  12  คืน  ณ  
บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  และน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  การสาธิตเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถิ่น  
ตลอดจนการออกร้านจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการจากศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจชุมชน  และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น  กิจกรรมภายในบูธประกอบด้วย   
            1.  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     
            2.  นิทรรศการผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ที่มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการร่วมสนองโครงการ   
            3.  การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าที่เป็นผลงานหรือตามภารกิจของมหาวิทยาลัย      
            4.  การสาธิตและให้ความรู้ทางวิชาการโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมีการหมุนเวียน
กันไปในแต่ละวัน ประกอบด้วย     

 การท าสบู่จากน้ ามันพืชเหลือใช้ในครัวเรือน 

 การแปรรูปน้ ามันพืช   เหลือใช้ในครัวเรือนมาเป็นพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล 

 การข้ึนรูปเครื่องปั้นดินเผา   

 การท าคุกก้ี   

 การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ   

 การประดิษฐ์ของช าร่วยจากพรรณไม้แห้ง  สาธิตการท าวุ้นสมุนไพร  สาธิตการท าไอศกรีม  

 การท าน้ าสมุนไพร 
            มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในบูธ  จ านวนทั้งสิ้น  
676  คน  จากการแจกแบบสอบถามผู้เข้าชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน  
300  คน  พบว่า  เป็นเพศชาย  จ านวน  212  คน  และเพศหญิง  จ านวน  88  คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน  93  คน  คิดเป็นร้อยละ  31  รองลงมามีอาชีพพ่อค้า/แม่ค้า  จ านวน  60  คน    
รับราชการ  จ านวน  56  คน  รับจ้างทั่วไป  จ านวน  20  คน  อ่ืน ๆ  จ านวน  19  คน  พนักงานบริษัท/ห้าง
ร้าน  จ านวน  17  คน  ไม่ได้ประกอบอาชีพ  จ านวน  13  คน  เกษตรกร  จ านวน  12  คน  และรัฐวิสาหกิจ  
จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  20, 18.67, 6.67, 6.33, 5.64, 4.33, 4.0  และ  3.33  ตามล าดับ  ผู้เข้า
เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยฯ  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  ร้อยละ  88.09   มีความรู้ความ
เข้าใจจากการได้ชมนิทรรศการและการสาธิตที่ทางมหาวิทยาลัยฯ  จัดขึ้น  ร้อยละ  89.73  และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  89.50 
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ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการ : 
       โซนจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะผู้ประกอบการของ UBI  อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อยู่มุมเกินไปท าให้ไม่
สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ 
แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป :   จัดกิจกรรมการสาธิตให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 

ภาพกิจกรรมนิทรรศการในงานแผ่นดนิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ   
    จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายงานคลังข้อมูลและสารสนเทศได้ด าเนินงาน
ตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2559  กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยปรับปรุงและพัฒนา 
website ให้ทันสมัย  ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้เป็น Bio Data Search engine จัดท าเป็นระบบปฏิบัติการ
ของฐานข้อมูลจ านวน3 ระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การปรับปรุงและพัฒนา website 2. ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย 3.ระบบฐานข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่  
ผลการด าเนินงานโครงการ  

 ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็ปไซต์ โดยการปรับรูปแบบหน้า Interface ใหม ่
ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ การ download แบบฟอร์มระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือ
ขอทุนวิจัยต่างๆ  ข้อมูลแหล่งทุนต่างๆท้ังภายในและภายนอกประเทศ บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 

 ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โดยสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559 และสามารถเรียกดูรายละเอียดของข้อมูลได้ ดังนี้  

- ชื่อโครงการ 
- ชื่อนักวิจัย 
- ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
- หน่วยงานที่สังกัด 
- ที่มาของแหล่งทุน 
- ทุนสนับสนุนที่ได้รับ    

             3. ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามโดยสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดตั้งแต่ปี พ .ศ.2555 - 2559 และสามารถ
เรียกดูรายละเอียดของข้อมูลได้ ดังนี้ 
                  - ชื่อบทความวิจัย 

- เจ้าของบทความวิจัย 
- คณะที่สังกัด 
- แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
- ปีที่เผยแพร่/เล่มที ่
- เลขหน้าที่เผยแพร่ 
- ค่าน้ าหนัก 
4. นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการจัดบรรยายพิเศษบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการ 

งานวิจัยแห่งชาติ”โดย  ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ วช.) และบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “การเพ่ิมศักยภาพการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI, Scopus” โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.
เสมอ  ถาน้อย เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านระบบบริหารจัดการงานวิจัย และการเพ่ิมศักยภาพการวิจัยเพ่ือ
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ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI, Scopus มีผู้เข้าร่วมรับฟังจ านวน 120 คน เป็นคณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 
แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป : 

1. ก าหนดจัดท าเชื่อมโยงและพัฒนาระบบ TNRR ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจยั บริการวชิาการ และนักวิจยั และงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการสืบค้น 

               3. พัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือให้ความรู้แก่นักวิจัย2 เรื่อง คือ 1. การเผยแพร่ข้อมูล  

ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการผ่านช่องทางเครือข่ายออนไลน์ การคัดลอกผลงานต่างๆ 2. ระบบฐานข้อมูล
บริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบต่างๆ 
                    5. เข้าร่วมและเชื่อมโยงพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยระดับหน่วยงาน 
(DRMS) 
 6. ด าเนินการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ 
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ภาพที่ 2ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การประชุมบรรยายพิเศษ 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม 
จากการด าเนินงานตามปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายงานเครือข่ายความร่วมมือได้ด าเนินงานตาม 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2559  กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัยและการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการเข้า
ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายความร่วมมือ    
ผลการด าเนินงานโครงการ  

 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายโครงการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็น 
เลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 
แห่ง (มรภ.-สกว.) 

 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สสส.) 

 เข้าร่วมประชุม สนับสนุนและร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นระหว่าง 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ40 แห่ง (มรภ.-สกว.) ได้ผลผลิตตามเป้าประสงค์
ของโครงการคือ นักวิจัยตาม re-profile ของกลุ่มภาคเหนือจ านวน 5 ท่าน ได้ proposal 1 ชุดโครงการใหญ่ 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในยุคสังคมดิจิทัลกลุ่มการผลิตและพัฒนา ได้เครื่องมือ
แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นครู จากการสังเคราะห์และถอดบทเรียน RDI-SAR  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
              2. โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สสส.) 

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเสริมสมรรถนะที่ปรึกษาวิชาการวิจัย 
เชิงพ้ืนที่”(21 กรกฎาคม 2559) ได้ผลผลิต คือ คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยเชิญพ้ืนที่, ได้ที่ปรึกษาวิชาการ
การวิจัยเชิงพ้ืนที่  

- ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะการวิจัยเชิงพ้ืนที่ มรภ.  
อุตรดิตถ์ (22 กรกฎาคม 2559) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายและทราบความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานของเครือข่าย 

- จัดท าหลักสูตรนักจัดการข้อมูลการวิจัยเชิงพ้ืนที่ และจัดพิธีลงนาม MOU (16 –  
17  สิงหาคม 2559) ได้คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยเชิญพ้ืนที่, นักวิจัยเชิงพ้ืนที่จ านวน 40 ท่าน, ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง ของแม่ข่าย อบต.คลองน้ าไหล และ อบต.
สมอแข โดยมีประเด็นร่วมของพ้ืนที่เป็นตัวก าหนดโจทย์ในพ้ืนที่ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 124 คน ประกอบ 
ด้วยอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจ านวน 74 คน และตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 50 คน จาก 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
80  
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              3. เครือข่ายโครงการเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
                 -  ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กิจกรรมเสวนา เรื่อง “หัวใจส าคัญของ
การบริหารจัดการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน คือ อะไร” 
              4. เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (ม.นเรศวร) 

- ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินของเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่างและศึกษาดูงาน 
โครงการวิจัยที่เป็น Best Practice ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและหรือ
ปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 
แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป : 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
   - เข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างเครือข่าย 

                        - จัดกิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายความร่วมมือ 

                        - เครือข่าย สกว., เครือข่าย ผอ.สวจ., เครือข่าย สสส., เครือข่ายความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (ม.นเรศวร), เครือข่าย อพ.สธ.  ฯลฯ 
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ภาพที่ 1 เครือข่ายความร่วมมือ มรภ.-สกว. 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 เครือข่ายความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
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โครงการจัดท าและทบทวนแผน  ติดตาม และประเมินผลเพื่อเพิ่ม 
การวางแผนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร และ  เป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งส าหรับผู้บริหารที่ใช้ 

เป็นเครื่องมือบอกทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เน้นการท างานอย่างเป็นระบบและมี
ระเบียบการวางแผนและการบริหารโดยอาศัยแผนหรือการจัดท าแผนท าให้การท างานมีจุดหมาย ช่วยให้การ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสะดวกในการท างานและสามารถวัดความส าเร็จได้ ดังนั้น 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดท า “โครงการจัดท าและทบทวนแผน  ติดตาม และประเมินผล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและจัดท าแผน
ต่างๆ ของหน่วยงาน  รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  กิจกรรมภายในโครงการ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี กิจกรรมท าแผนบริหารความเสี่ยง  
กิจกรรมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2560-2564)  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน กิจกรรมการจัดท าค าของบประมาณ และกิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการตลอดจนสรุปผลในลักษณะของรายงานเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารต่อไป  ซึ่งมีผลด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
           - การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยเริ่มจากหน่วยนโยบายและแผน
ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและกลยุทธ์ของหน่วยงานผ่านแนวทางการจัดท า
ค าของบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาแก่ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าค า
ของบประมาณเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายโครงการ จากนั้นจึงรวบรวมโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผ่านเห็นชอบจัดท าค าขอ
งบประมาณผ่านระบบ http://mis.psru.ac.th และปริ้นท์เอาท์แบบฟอร์มโครงการระดับมหาวิทยาลัย กนผ. 
200  และโครงการระดับหน่วยงาน กนผ. 300 เพ่ือจัดท าเป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและจัดส่งไป
ยังกองนโยบายและแผนในวันที่ 6 ตุลาคม 2558  และท าการเผยแพร่แก่บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการต่อไป   
         - การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ระดมสมองคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2559  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยใช้ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2558 ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ 3 ประเด็น (จากทั้งหมด 10 ประเด็น) คิดเป็นความเสี่ยงที่ลดลงจาก
เดิมร้อยละ 70  ได้แก่ ประเด็นงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญารับทุน  ประเด็นข้อมูล
สะท้อนผลการด าเนินการของโครงการบริการวิชาการในภาพรวมยังไม่เพียงพอต่อการก าหนดนโยบายเพ่ือการ
บริหารจัดการ  และกระบวนการจัดการความรู้ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้เท่าที่ควร   
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3 / 2558  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2558 ที่ให้ข้อเสนอแนะว่าควรผลักดันเพื่อให้ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่โดย
อาจเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือจัดการความเสี่ยง ร่วมกับวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เป็ น
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

http://mis.psru.ac.th/
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ระบุปัจจัยเสี่ยง และหาวิธีจัดการความเสี่ยง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559 พิจารณาใน 3 
ด้านตามพันธิจ ดังนี้ 
          1. ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย มีประเด็นความเสี่ยงหรือประเด็นที่ต้องควบคุมภายใน  มี
ทั้งสิ้น  2  ประเด็น  ได้แก่ ประเด็นที่ 1 งานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญารับทุน  ประเด็น
ที่ 2 สัดส่วนทุนวิจัยภายนอกเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายกับแหล่งทุนใหญ่ๆ ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับทุน
วิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมด   
            2. ด้านการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มี
ประเด็นความเสี่ยงหรือประเด็นที่ต้องควบคุมภายใน  มีทั้งสิ้น 2  ประเด็น ได้แก่  ประเด็นที่ 1 โครงการ
บริการวิชาการที่สามารถพัฒนาชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยยังมีน้อยเมื่อเทียบกับโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด  ประเด็นที่ 2 ข้อมูลสะท้อนผลการด าเนินการของโครงการบริการวิชาการในภาพรวมยังไม่เพียงพอต่อ
การก าหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการ   
            3. การบริหารจัดการองค์กรมีประเด็นความเสี่ยงหรือประเด็นที่ต้องควบคุมภายใน  มีทั้งสิ้น 
1  ประเด็น ได้แก่ ประเด็นกระบวนการจัดการความรู้ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้เท่าที่ควร   
            เมื่อด าเนินการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน มี
ความเสี่ยงหรือประเด็นที่ต้องควบคุมภายในที่ยังหลงเหลืออยู่ 4 ประเด็น จากทั้งหมด 5 ประเด็น คิดเป็นความ
เสี่ยงและประเด็นที่ต้องควบคุมภายในที่ลดลงจากเดิมร้อยละ  20  
            - การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 23  , 30  
กรกฎาคม  2559  และ  4  สิงหาคม  2559  โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน (ร้อยละ 
100)  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เกิดจากการระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประมวลข้อมูลในแง่มุม
ต่างๆ  ที่ครอบคลุมสภาวการณ์อนาคต  ความคาดหวังที่สังคมมีต่อหน่วยงาน ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12   ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมีกระบวนการจัดท า
แผนฯ  ดังแผนผังต่อไปนี้   
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          จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือ
การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ  ที่ก่อให้เกิด
ผลต่อการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เร่งพัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์ตามความเชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิด
ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมีคุณภาพในระดับสากล          
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการในเชิงพาณิชย์                  
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล   
           ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ฯจะถูกถ่ายทอดนโยบาย  แผนงาน  โครงการต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติใน
ส่วนงานต่างๆ ต่อไป 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้อมูลงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2559   

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

1 พัฒนาการเตรียมเม็ดไมโครบีดและการ
ปลดปล่อยวิตามินอเีครื่องส าอางบรรจุ
น้ ามันอะโวกาโด 

  ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  356,000    0 356,000  

2 การใช้ดีเอ็นเอบารโ์ค้ดส าหรบัการระบุชนิด
ของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศ
ไทย 

  ผศ.ดร.พสิิษฐ์ พูลประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  393,000    0 393,000  

3 การประดิษฐ์ไบโอเซนเซอร์ตรวจวดัปริมาณ
น้ าตาลกลูโคสที่มีความจ าเพาะเจาะจงสูง
โดยใช้พอลิไพโรลทีม่ีหมู่ฟังก์ช่ันเฉพาะ 

  ดร.รพิพรรณ จันทรม์ะณ ี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  366,000    0 366,000  

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของ
ลักษณะภายนอกของไก่พ้ืนเมืองในจังหวัด
พิษณุโลก 

  ดร.สุภาวดี แหยมคง  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 

 วช.  405,000    0 405,000 

5 การประเมินการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัย
ของโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตภาคเหนอืตอนล่าง 

  อ.เทิน     สีนวน  คณะครุศาสตร ์  วช.  305,000    0 305,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_878.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_879.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_880.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_882.pdf
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

6 การพัฒนาสูตรน้ าเคลือบโดยใช้ดนิเขตอ า 
เภอบางระก าจังหวัดพิษณุโลก โดโลไมต์และ 
เฟลสปาร์ ส าหรับผลติผลิตภณัฑส์โตนแวร์ 

  อ.วิมล      ทองดอนกลิ้ง  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 

 วช.  410,000    0 410,000 

7 การพัฒนาชุดตรวจสอบปรมิาณตะกั่วใน
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง 

  ดร.เฉลมิพร ทองพูน  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  385,000    0 385,000  

8 การวิเคราะห์เควอซิทินด้วยตัวตรวจวัดทาง
เคมีไฟฟ้าในผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย 

ผศ.ดร.อัญชนา 
ปรีชาวรพันธ ์

 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  365,000    0 365,000  

9 การศึกษาและการผลติหัวเชื้อไมคอร์ไรซา
กล้วยไม้เบื้องต้นเพื่อการเกษตรและการ
อนุรักษ์กล้วยไม ้

  ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  331,900    0 331,900  

10 แผนภูมิควบคุม EWMA ส าหรับการตรวจ 
สอบปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ าน่าน 

  ดร.วรรณพร สุริยะกาศ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  285,000    0 285,000  

11 ความหลากหลายของอารโ์ทรพอดในสวน
ยางพารา อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

  อ.ขนิษฐา ไชยแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  385,000    0 385,000  

12 การประเมินความเสีย่งด้านสุขภาพจากการ
บริโภคผักท่ีปนเปื้อนโลหะหนักท่ีจ าหน่ายใน
ตลาดสด: กรณีศึกษาเขตภาคเหนอืของ
ประเทศไทย 

  ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  435,000    0 435,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_884.pdf
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หน้า 69 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

13 ประตมิากรรมทางพุทธศิลป์ จาก
เครื่องปั้นดินเผา บ้านวังดินสอ ต าบลวังนก
แอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

  ผศ.ดร.นิวตัร พัฒนะ  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 วช.  407,000    0 407,000  

14 การสร้างฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด 
ในจังหวัดพิษณุโลก 

  ผศ.ดร.ศริิสภุา เอมหยวก  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 วช.  266,800    0 266,800  

15 การประเมินผลโครงการเมืองต้นแบบแห่ง
จักรยานนครพิษณุโลก 

  ผศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  263,500    0 263,500  

16 การพัฒนาระบบส าหรับการวดัพื้นผิว 3 มิติ
โดยภาพสเตอริโอเพื่อการอนุรักษศ์ิลปะ
โบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา 

  อ.วชิระ ลิ้มศรีประพันธ ์  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 วช.  369,000    0 369,000  

17 การคัดเลือกหาเชื้อราทีส่ร้างสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจากตองแตก 

  ผศ.นฤมล เถื่อนกลู  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  301,400    0 301,400 

18 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปัญหา
อสมการการแปรผันเสมือนบนเซตใกล้เคียง
ปรับเรยีบในปริภมูิฮลิเบริ์ต 

  ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  200,000    0 200,000  

19 การตรวจสอบเพศมะละกอแบบแม่นย าด้วย
เทคนิค PCR 

  รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  200,000    0 200,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_890.pdf
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หน้า 70 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

20 อุบัติการณ์ของหนอนพยาธิในไก่พืน้เมือง 
(Gallus gallus domesticus) ในจังหวัด
พิษณุโลก 

  ดร.วราภรณ์ น้อยโขง  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  200,000    0 200,000  

21 การพัฒนาวิธีการแปรรูปและสตูรการผลิต
ข้าวกรอบ เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวของ
กลุ่มหมู่บา้นข้าวหอม จังหวัดพิจิตร 

  ผศ.ดร.น้ าทิพย์ วงษ์ประทีป  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 

 วช.  380,000    0 380,000 

22 การวิจัยพัฒนารูปแบบและคณุค่า
เครื่องปั้นดินเผาบ้านตาปะขาวหายโดยการ
ต่อยอดเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟู
เอกลักษณร์ูปแบบและลวดลายของท้องถิ่น 

  นายขันแก้ว สมบูรณ ์  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 วช.  300,000    0 300,000  

23 การจัดการภัยพิบตัิโดยมีชุมชนเปน็ฐาน: 
กรณีศึกษา อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 

  ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 วช.  200,000    0 200,000  

24 รูปแบบการมสี่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมของประชาชนใน จ.พิษณุโลก 

  ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 วช.  300,000    0 300,000  

25 การพัฒนาครูดา้นการวิจัยโดยผ่าน
กระบวนการวิจยัแบบมสี่วนร่วมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  คณะครุศาสตร ์  วช.  300,000    0 300,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_897.pdf
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หน้า 71 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

26 การพัฒนาส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์ผสม
เถ้าแกลบส าหรับท าแบบพิมพ์ต้นทุนต่ าใน
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ของท้องถิ่น 

  ผศ.สนิท ปิ่นสกลุ  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 วช.  200,000    0 200,000  

27 การสร้างสรรค์ใบยางพาราเพื่อใช้ผลิต
ผลิตภณัฑ์ของตกแต่งและของช าร่วย 

  อ.พรชัย ปานทุ่ง  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 วช.  200,000    0 200,000  

28 ดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพของการตกสะสมโลหะ
หนักในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

  ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรตัน ์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  200,000    0 200,000  

29 การศึกษาสมบัติต้นกก เพื่อพัฒนาเป็นผนัง
ตกแต่งภายในอาคาร 

  อ.ชาติชาย จันทร์ประทีป  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 วช.  200,000    0 200,000  

30 การพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ต้นแบบ
เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหตัถกรรมผ้าด้นมือ 
จังหวัดพิษณุโลก 

  อ.ปรารถนา ศิรสิานต ์  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 วช.  200,000    0 200,000  

31 การสร้างชุดต้นแบบส าหรับทดสอบการ
ก าจัดสารหนูโดยใช้ไดอะทอไมต์ทีผ่่านการ
ปรับปรุงด้วยสารละลายเหล็กเป็นตัวดูดซับ 

  ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  200,000    0 200,000  

32 การสื่อสารอย่างมสี่วนร่วมเพื่อสรา้งสรรคส์ื่อ
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กรณีศกึษา
ชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 อ.เมืองพิษณุโลก 

อาจารย์ยรรยงวรกร 
ทองแย้ม 

 คณะวิทยาการจัดการ  วช.  200,000    0 200,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_903.pdf
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หน้า 72 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

33 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ซอสมะขามปรุงรส
ส าเรจ็รูปจากมะขามหวานตกเกรด 

  ดร.พรดรัล จลุกัลป ์  คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร  และอาหาร 

 วช.  200,000    0 200,000  

34 เครื่องปั้นดินเผาอุณหภูมติ่ าท าจากเถ้าลอย
ลิกไนต์และดินเหนียวทะเลแก้ว จงัหวัด
พิษณุโลก 

  อ.ทนารัช จิตชาญวิชัย  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 วช.  200,000    0 200,000  

35 การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก
ผ่านเขตการค้าชายแดน กรณศีึกษา เขต
การค้าชายแดนไทย-ลาวช่องภูดู่ จ.อุตรดติถ์ 

  อ.ธณิดา โขนงนุช  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 วช.  200,000    0 200,000  

36 การปรับปรุงคุณภาพและความเปน็ไปได้ใน
การใช้ประโยชน์ของเศษเหลือทาง
การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็น
อาหารสตัว ์

  ดร.ณรกมล เลาหร์อดพันธ ์  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 

 วช.  200,000    0 200,000  

37 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลติผ้าย้อมสี
ธรรมชาติบ้านซ ารัง ต าบลชมพู อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

  ผศ.อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ ์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วช.  200,000    0 200,000  

38 การจัดการและพัฒนาองค์ความรูภู้มิปัญญา
ท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน
เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดแพร่ 

  อ.จิราพันธ์ แก้วศรีทอง  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

   0  สกอ.  200,000 200,000 

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_910.pdf
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หน้า 73 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

39 ความหลากหลายทางรากวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตรส์ู่การอนุรักษ์อยา่งยั่งยืน: 
กรณีศึกษาวัดส าคญัในตัวเมืองจังหวัด
พิษณุโลก 

  อ.สุภาวดี น้อยน้ าใส  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

   0  สกอ.  150,000 150,000 

40 การพัฒนาขนมปังท่ีมีใยอาหารและ
แคลเซียมสูงจากแป้งถั่วเหลืองหมกัโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ดร.พรดรัล จลุกัลป ์  คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรและอาหาร 

   0  สกอ.  200,000 200,000 

41 ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของ
เพลี้ยอ่อนพืชตระกลูถั่วในภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 

 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

   0  สกอ.  250,000 250,000 

42 การศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองไทยในจังหวัด
พิษณุโลก 

  ดร.สุภาวดี แหยมคง  คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรและอาหาร 

   0  สกอ.  250,000 250,000 

43 ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรยี์ของยางไมจ้ากชันโรง 
Tetrigona apicalis (Smith,1857) 
(Hymenoptera: Apidae) ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย 

  รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

   0  สกอ.  320,000 320,000 



หน้า 74 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

44 การคัดเลือกสายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองต่อการทน
แล้งและใหผ้ลผลติสูง 

  ดร.จักรกฤช ศรลีะออ  คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรและอาหาร 

   0  สกอ.  200,000 200,000 

45 ผลของการยับยั้งการย่อยสลายตัวเองของ
ปลาทะเลและปลาน้ าจืดโดยใช้โปรตีนไข่ขาว 

  ดร.ศิริพร ศริิอังคณากลุ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  60,000    0 60,000  

46 การจัดกลุ่มโดยการผสมผสานระหว่างวิธี
เอ็มพิลิคลัเบส์และวิธีเนียเรสเนเบอร์เมื่อ
ข้อมูลมีการแจกแจงย่อยของการแจกแจง
หางหนา 

  ดร.ณฏัฐินี ดีแท้  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  25,000    0 25,000  

47 ลักษณะบางประการของผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงผลต่างท่ีถูกวางนัยโดยทั่วไปเชิง
เส้นแบบเป็นช่วง 

  ผศ. ดร.วิโรจน์ ติ๊กจะ๊  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  25,000    0 25,000  

48 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของเซกเมนต์
พาราโบลาของอาร์คิมีดสีและพื้นที่ของรูป
สามเหลี่ยมของอาร์คิมีดสี 

  รศ. ดร.ยุพร ริมชลการ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  25,000    0 25,000  

49 ความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออม
เพื่อวัยสูงอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ดร.อรุณี นุสิทธ์ิ  คณะวิทยาการจัดการ  กองทุน  25,000    0 25,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_922.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_923.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_924.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_925.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_926.pdf


หน้า 75 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

50 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขนมปังกรอบเสรมิร า
ข้าวหอมมะล ิ

  อ.โสรัจวรชุม อินเกต  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  30,000    0 30,000  

51 ระบบควบคมุตู้ฟักไข่แบบอัตโนมตัิ   ดร.วสุ พันไพศาล  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  60,000    0 60,000  

52 การเตรียมเซรามิกแบเรยีมเซอร์โคเนตไททา
เนตแบบประหยัดพลังงานด้วยวิธกีาร
สังเคราะห์ด้วยเกลือหลอมเหลว 

  อ.ไกรลาส มาตรมลู  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  60,000    0 60,000  

53 การประเมินองค์ประกอบทางเคมขีองสาร
สกัดต่างๆ จากผักมะไห่และสมบตักิารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

  ดร.กีรติ ตันเรือน  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  60,000    0 60,000  

54 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

  ดร.ณริดา เวชญาลักษณ ์  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  25,000    0 25,000  

55 การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาตัวบ่งช้ี
ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  25,000    0 25,000  

56 การศึกษาและอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้านต าบล
พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

  อ. ธิปไตย สุนทร  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 กองทุน  25,000    0 25,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_927.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_928.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_929.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_930.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_931.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_932.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_933.pdf


หน้า 76 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

57 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของ
แผ่นฟิล์มเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคโตน/
พอลิไวนิลแอลกอฮอรผ์สมสารสกดัจาก
มะหาดส าหรับประยุกต์ใช้เป็นแผน่ปิดแผล 

  ดร.กฤษ สุจรติตั้งธรรม  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  60,000    0 60,000  

58 ดนตรมีังคละในศตวรรษที่ 21 : จากมิติแห่ง
อดีตสู่ปัจจุบัน 

  ดร.กมลธรรม เกื้อบุญ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 กองทุน  25,000    0 25,000  

59 การศึกษาสภาพและแนวทางในการ
ด าเนินการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในชุดวิชา "การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (Internship)" ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงคราม 

  ดร.สวนีย์ เสรมิสุข  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  25,000    0 25,000  

60 การวิเคราะห์การด ารงอยู่ของพิธีกรรมเยื้อง
ของชาวไทยทรงด า บ้านบัวยาง อ าเภอ  
วชิรบารมี จังหวัดพิจติร 

  นางสาวธัญญพร มาบวบ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 กองทุน  25,000    0 25,000  

61 รูปแบบการด าเนินชีวิต กับพฤติกรรมการใช้
นวัตกรรมการสื่อสารผ่าน Application : 
Line ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษา
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก 

  อ. เอกรงค์ ปั้นพงษ์  คณะวิทยาการจัดการ  กองทุน  25,000    0 25,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_934.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_935.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_936.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_937.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_938.pdf
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

62 คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจยั
ในการเลือกรับเข้าท างานของหน่วยงาน
ราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพษิณุโลก 

  อ. พิชญาพร ประครองใจ  คณะวิทยาการจัดการ  กองทุน  25,000    0 25,000  

63 ผลของการใช้มอร์แดนท์ก่อนย้อมสี ขณะ
ย้อมสีและหลังย้อมสตี่อการตดิสยีอ้มสเตรป
โตมัยซีสของเส้นใยไหม 

  ผศ. นฤมล เถื่อนกูล  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  60,000    0 60,000  

64 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์
เพื่อการจัดการขยะมลูฝอย กรณศีกึษา
เทศบาลต าบลพลายชุมพล 

  อ. สุภาวดี น้อยน้ าใส  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  35,000    0 35,000  

65 การเสริมสร้างภมูิความรู้ทางบัญชีเพื่อการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

  ดร.รัตนา สิทธิอ่วม  คณะวิทยาการจัดการ  กองทุน  25,000    0 25,000  

66 การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ว่าง
สาธารณะมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
(ส่วนทะเลแก้ว) 

  อ. ณัฐธิดา จงรักษ์  คณะวิทยาการจัดการ  กองทุน  25,000    0 25,000  

67 การพัฒนาไมโครเจลจากสารสกดัใบบัวบก   นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  60,000    0 60,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_939.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_940.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_941.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_942.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_943.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_944.pdf


หน้า 78 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

68 ผลของกรดซาลิซลิิกต่อการเติบโตและ
ศักยภาพรวมในการต้านอนุมลูอิสระ ใน
ระหว่างการงอกของเมลด็ถั่วลันเตา 

  ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  60,000    0 60,000  

69 ผลของการเสรมิผงเปลือกกล้วยตอ่คุณภาพ
ของผลิตภณัฑเ์ค้กกล้วยหอม 

  อ. ผกาวดี ภู่จันทร ์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  30,000    0 30,000  

70 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตวัในการ
พัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนระนาดเอก เพื่อ
ส่งเสริมการเล่นดนตรไีทย 

  อ. พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 กองทุน  60,000    0 60,000  

71 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการเขียน
เอกสารวิชาการด้วยกระบวนการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการและการเรยีนรู้ในช้ันเรียนของ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

  ผศ. ดร.เกตุการ ดาจันทา  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  10,000    0 10,000  

72 การศึกษาความสามารถทางโครงสร้าง
ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนของนักศึกษาเอก
ภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 1 

  ผศ. ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_945.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_946.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_947.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_948.pdf
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

73 ผลของการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทกัษะการ
ก าหนดตัวแปรของนักศึกษาช้ันปทีี่ 4 สาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

  อ. จักรพงษ์ บุญตันจีน  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

74 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม ท่ีมีต่อความ 
สามารถในการคิดแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

  อ. ธัญญาพร ก่องขันธ ์  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

75 ความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรยีนรู้
กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษา 

  ดร.ณริดา เวชญาลักษณ ์  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

76 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
การจัดการเรยีนการสอนของครูในศตวรรษ
ที่ 21 รายวิชา “การออกแบบและพัฒนา
หลักสตูรคณิตศาสตร”์ ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณติศาสตร์ชั้นปีที่ 2 โดยเทคนิค
การลงมือให้ปฏิบตัิจริง 

  อ. ธีรภัทร์ พุ่มพลอย  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

77 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิยุต
คณิตศาสตร์ ระดับวิทยาศาสตรบณัฑิต 

  อ. สลิลทิพย์ แดงกองโค  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กองทุน  5,500    0 5,500  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf


หน้า 80 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรคัติวิสซึม 

78 การใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง 
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดน าเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในรายวิชา ENED 492 การ
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 

  อ. ภาวิณี เดชเทศ  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

79 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟ
ลูกในกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษา สาขา 
วิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

  อ. นันทิภาคย์ พวงสถิตย์  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

80 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ด้วย
โครงงานท่ีบูรณาการกับการพัฒนาสังคม
เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ใน
รายวิชา GEHU 103 พฤติกรรมมนุษย์กับ
การพัฒนาตน 

  อ. ภาวิดา มหาวงศ ์  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

81 ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศกึษาต่อการ
ตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษา 

  อ. จอมขวัญ รัตนกิจ  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf


หน้า 81 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

82 การศึกษาสภาพและปัญหาการฝึกปฏิบัติใน
ชุดวิชา "การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2 (Internship II)" ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ผศ. ดร.สุขแก้ว ค าสอน  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

83 การสังเคราะห์งานวิจัยในช้ันเรียนของ
นักศึกษาหลักสตูรสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปีท่ี 
5 รหัส 2554 ที่ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 (Internship II) 

  ผศ.สลักจิต ตรีรณโอภาส  คณะครุศาสตร ์  กองทุน  5,500    0 5,500  

84 การศึกษาปัจจัยด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ที่มีต่อผลการประเมินของนักศึกษาจาก
สถานประกอบการ รายวิชาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์

  ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 กองทุน  5,500    0 5,500  

85 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ ตาม
แนวคิดจิตตปญัญาศึกษาส าหรับโรงเรียนที่
จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 

  ผศ. ดร.ศริิวิมล ใจงาม  คณะครุศาสตร ์  ทุน
บัณฑิต 

 50,000    0 50,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_950.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_962.pdf


หน้า 82 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

86 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษาส าหรับ
โรงเรียนเรียนรวม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

  ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ  คณะครุศาสตร ์  ทุน
บัณฑิต 

 50,000    0 50,000  

87 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง
การประเมินมลูค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชน 

  รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทุน
บัณฑิต 

 50,000    0 50,000  

88 การพัฒนาตัวบ่งช้ีและการศึกษาสภาพและ
แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมนกัเรียน 
นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาคเหนือ 

  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  คณะครุศาสตร ์  ทุน
บัณฑิต 

 11,000    0 11,000  

89 การพัฒนาตัวบ่งช้ีและการศึกษาสภาพและ
แนวทางการส่งเสริมค่านยิมหลัก 12 
ประการ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  คณะครุศาสตร ์  ทุน
บัณฑิต 

 11,000    0 11,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_963.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_964.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_965.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_966.pdf


หน้า 83 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

90 ศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาสมรรถนะ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัย เขต 1 

  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  คณะครุศาสตร ์  ทุน
บัณฑิต 

 11,000    0 11,000  

91 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนา
ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณโุลก 

  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  คณะครุศาสตร ์  ทุน
บัณฑิต 

 11,000    0 11,000  

92 การศึกษาสภาพและแนวทางการพฒันา
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  คณะครุศาสตร ์  ทุน
บัณฑิต 

 11,000    0 11,000  

93 ต้องการศึกษาการศึกษาสภาพและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตาม
หลักการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ.พิษณุโลก 

  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  คณะครุศาสตร ์  ทุน
บัณฑิต 

 11,000    0 11,000  

94 การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริม
การบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร 

  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  คณะครุศาสตร ์  ทุน
บัณฑิต 

 11,000    0 11,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_967.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_968.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_969.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_970.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_971.pdf


หน้า 84 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

95 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหาร
ความเสีย่งของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  คณะครุศาสตร ์  ทุน
บัณฑิต 

 11,000    0 11,000  

96 ความหลากชนิดและแหล่งเรณูพืชอาหาร
ของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae 
(Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภู
หินร่องกล้า จังหวัดพิษณโุลก 

  รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทุน
บัณฑิต 

 11,000    0 11,000  

97 ผลของเศษเหลือท้ิงจากกล้วยอบเนยต่อ
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของไก่กระทง 

  นายกฤษณะ บุญนะ นายอัศ
นัย คงมีลาภ 

 คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรและอาหาร 

 ทุน
ปริญญา

ตร ี

 5,000    0 5,000  

98 ผลของกากซอสถั่วเหลืองที่ใช้เป็นแหล่ง
โปรตีนในอาหารต่อประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตคณุภาพซากและสรรีะภายใน
ของไก่กระทง 

  นางสาวกนกพิชญ์ โพธิ์เจริญ 
นางสาวฉัตรลดา ศรีสวสัดิ ์

 คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรและอาหาร 

 ทุน
ปริญญา

ตร ี

 5,000    0 5,000  

99 การส ารวจสารสเตียรอยด์ในยาชุดและยา
สมุนไพร ในต าบลบา้นโสก อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

  นางสาวอรอนงค์ โสดา  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทุน
ปริญญา

ตร ี

 5,000    0 5,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_972.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_973.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_974.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_975.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_976.pdf


หน้า 85 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

100 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของหนอนพยาธิใน
ล าไส้ของไก่พ้ืนเมืองด้วยการใช้กลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

  นางสาวสุนิสา แก้วอุดร  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทุน
ปริญญา

ตร ี

 5,000    0 5,000  

101 การศึกษาความหลากหลายและดชันีบ่งช้ี
คุณภาพน้ าของแมลงน้ าในแหล่งน้ านิ่งของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 

  นางสาวพิจิตรา อาตลิตย ์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทุน
ปริญญา

ตร ี

 5,000    0 5,000  

102 ความหลากชนิดของหนอนพยาธิในล าไส้หนู
ที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก 

  นางสาวเยาวพาณี รอดส ี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทุน
ปริญญา

ตร ี

 5,000    0 5,000  

103 ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการงอกของ
เมลด็และการเติบโตของต้นกล้าระยะแรก
ของข้าวพันธุ์กข51 ภายใตส้ภาวะ
ความเครยีดจากโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 

  นางสาวอรุโณทัย ข าทุ่ง  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทุน
ปริญญา

ตร ี

 5,000    0 5,000  

104 ผลของการจุม่เมล็ดทานตะวันด้วยกรดซาลิ
ไซลิกต่อการเจริญเติบโต และศักยภาพรวม
ในการต้านอนุมลูอิสระในระหว่างการงอก
ของเมล็ดทานตะวัน 

นางสาวสุชาวลีวรรณ        
ตรีเสิน 

 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทุน
ปริญญา

ตร ี

 5,000    0 5,000  

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_977.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_977.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_977.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_977.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_977.pdf
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สังกัดคณะ 
ภายใน ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน 

105 ผลของกรดซาลไิซลิกและไคโทซานต่ออายุ
การเก็บรักษาและคณุภาพของผลมะนาว
พันธุ์แป้น 

  นางสาวกรรณิกา แก้วเกิด  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทุน
ปริญญา

ตร ี

 5,000    0 5,000  

106 ประสิทธิภาพการจดักลุ่มของวิธีซพัพอร์ต
เวกเตอร์แมทชีนและวิธีเคเนียเรสเบอร์ กรณี
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรทีม่ีลักษณะ
หางหนา 

  นางสาวสุภาพร คลังเพ็ชร ์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทุน
ปริญญา

ตร ี

 5,000    0 5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 106 โครงการ  11,875,100  1,570,000 13,445,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_977.pdf
http://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/2559_977.pdf
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1 Public transport promotion policy on 
campus: evidence from Suranaree 
University in Thailand 

อ. ดร.สัจจากาจ     
จอมโนนเขวา 

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 Public Transport 2016, 8(2) 
September 

185–203 1.00 

2 Performance of exponentially weighted 
moving average control chart for 
exponential arima processes 

อ.ดร.วรรณพร      
สุริยะกาศ 

 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 Far East Journal of 
Mathematical Sciences 
(FJMS) 

2016, 100(3) 
August 

371 - 384 1.00 

3 ผลของการเมลด้ในกรดซาลิซลิิกตอ่การงอกของ
เมลด็ การเติบโต และศักยภาพในการต้านอนุมลู
อิสระของต้นอ่อนถ่ัวลันเตา 

อ.ดร.ชนิกาญจน์   
จันทร์มาทอง 

 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2560, Vol 25, No 1 
มกราคม - เมษายน 

 0.80 

4 การศึกษาคุณค่าของภูมินามในต าบลเมืองบาง
ขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

อ.ดร.ขวัญชนก        
นัยเจรญิ 

 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

 วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2560, ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 
1 มกราคม - เมษายน 

 0.80 

5 การประเมินการปนเปื้อนของโลหะหนักในฝุ่นท่ี
ผนังของบ้านเรือนในพื้นที่เกษตรกรรม จ.สุโขทัย 

ผศ.ดร.ธันวดี        
ศรีธาวิรัตน ์

 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 การจัดการสิ่งแวดล้อม 2560, ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 
1 มกราคม-มิถุนายน 

 0.80 

6 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของเซกเมนต์พารา โบ
ลาของอาร์คิมีดสิกับพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยมของ

 ร.ศ.ดร.ยุพร รมิชลการ  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาศาสตร์และ

2560, Vol 25, No 
1  มกราคม - 

 0.80 
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อาร์คิมีดสิ เทคโนโลย ี เมษายน 

7 Effects of Bi3.99 Ti2.97 Nb0.03 O12 addition on 
dileectric and ferrolectric properties of 
PZT ceramics 

ดร.นววรรณ ทองม ี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (Journal) 

   

8 การประเมินการจัดความเป็นโรงเรียนสเีขียวใน
จังหวัดพิษณุโลก 

ผศ.ดร.ปิยะดา       
วชิระวงศกร 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

2559/3 349-360  

9 a characterization of nonemptiness and 
boundedness of the solution set for set-
vector equilbrium via scalarization and 
stability results 

ดร.ภัคพล ปรีชาศลิป ์ ครุศาสตร ์ Springerplus 2016/1 1345-1361  

10 การบริหารจัดการชั้นเรยีนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ ์ ครุศาสตร ์ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

2559/61 11-20  

11 การศึกษาเบื้องต้นของพืชกลุ่มไบรโอไฟต์ในเขต
อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.กาญจนา ธนนพคุณ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Rajabhat Journal of 
Sciences, Humanities 
and Social Sciences  

2016/1 62-73  
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12 การประเมินความต้องการจ าเป็นของการ
ให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

ดร.บัญชา ศรีสมบัต ิ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

2559/1 15-34  

13 การประเมินความต้องการจ าเป็นของการ
ให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

ดร.บัญชา ศรีสมบัต ิ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

    

14 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อของ
เกษตรกรในอ าเภอวัดโบสถ ์และอ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณโุลก 

ดร.สภุาวด ีแหยมคง เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 

วารสารเกษตร 2559/3 401-407  

15 การใช้กฎความสมัพันธ์ ร่วมกับฟัซซี่กฎ
ความสัมพันธ์ เพื่อคาดการณ์ผลการเรยีนของ
นักศึกษา 

ดร.พงษ์เทพ รักผกาวงศ ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วารสารวิทยาศาสตร ์มข. 2558/3 542-551  

16 Indoor PM10 and its heavy metal 
composition at a roadside residential 
environment, Phitsanulok, Thailand 

ผศ.ดร.ธันวด ี       
ศรีธาวิรัตน ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Atmosfera 2016/29 311-322  

17 ผลของระยะเวลาการเลี้ยงขุนต่อการเจรญิเติบโต ดร.ณรกมล          เทคโนโลยีการเกษตร วารสารแก่นเกษตรปีที ่44 2559/ ฉบับพิเศษ 2   619-626  
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คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โคขุนลูกผสมชาร์โลเลส ์

เลาหร์อดพันธ ์ และอาหาร ฉบับพิเศษ 2  2559 
 

18 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ ายมตอนล่าง 

ผศ.ดร.ปิยะดา       
วชิระวงศกร 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วารสารการจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

2559/2   

19 การวิเคราะห์รูปไวยากรณจ์ากคลงัข้อมูลภาษาสู่
การเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่น: 
กรณีศึกษารูปไวยากรณ์ “ภาษาสภุาพ” 

ผศ.ดร.ณฏัฐิรา ทับทิม มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

วารสารญี่ปุ่นศึกษา 2559/33 46-60  

20 การวิเคราะห์รูปไวยากรณจ์ากคลงัข้อมูลภาษาสู่
การเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่น: 
กรณีศึกษารูปไวยากรณ์ “ภาษาสภุาพ” 

ผศ.ดร.ณฏัฐิรา ทับทิม มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

วารสารญี่ปุ่นศึกษา 2559/33 46-60  

21 การวิเคราะห์รูปไวยากรณจ์ากคลงัข้อมูลภาษาสู่
การเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่น: 
กรณีศึกษารูปไวยากรณ์ “ภาษาสภุาพ” 

ผศ.ดร.ณฏัฐิรา ทับทิม มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

วารสารญี่ปุ่นศึกษา 2559/33 46-60  

22 A study on information served by sport 
tourism staff (Caddies) to the golfers for 
developing instruction package 

ผศ.ดร.ณฏัฐิรา ทับทิม มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

Pertanika Journal of 
Social Science and 
Humanities 

2016/24 89-93  
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23 ไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

รศ.ดร.ธัชคณิน          
จงจิตวิมล 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา 2559/21 121-137  

24 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ข้าวพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพดีี 

รศ.ดร.ธัชคณิน         
จงจิตวิมล 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์

2559/8    

25 การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการสื่อสารเพื่อ
การด ารงอยู่ของวัฒนธรรมผ้าทอมอืลาวครั่ง
ระหว่างชุมชนในพื้นที่ประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผศ.บุษบา  หินเธาว ์ วิทยาการจัดการ วารสารปาริชาต 2559/2 ปีท่ี 29 110-129  

26 การจัดกลุ่มด้วยวิธีเอ  ็ มพิลิคัลเบสผ์สมผสาน
กับเนียเรสเนเบอร ์เมื่อข้อมูลมีการแจกแจง
เสถียร 

ดร.ณัฏฐิน ีดีแท ้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วารสารวิทยาศาสตร ์มข. 2559/3 ปีท่ี 44 637-649   

27 การปรับปรุงตัวดูดซับฟอสเฟตในน้ าเสียด้วย
ตะกอนจากระบบผลิตน้ าประปา 

ดร.สภุาวด ีนอยน้ าใส วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วารสารวิทยาศาสตร ์มข. 2559/3 ปีท่ี 44 542-552   

28 ON WEAKLY COMPLETELY QUASI 
PRIMARY AND COMPLETELY QUASI 
PRIMARY IDEALS IN TERNARY SEMIRINGS 

ผศ.ไพโรจน ์ เยียระยง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Communications of the 
Korean Mathematical 
Society 

2016/4 ปีท่ี 31 657-665   
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29 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

อ.วิภาดา  ศรีเจริญ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Rajabhat Journal of 
Sciences, Humanities 
and Social Sciences 

2016 ฉบับท่ี 17 (2) 252-260   

30 รูปแบบการมสี่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
และควบคมุโรคไข้เลือดออก ต าบลบ้านนา 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

ดร.นิธิพงศ ์             
ศรีเบญจมาศ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Rajabhat Journal of 
Sciences, Humanities 
and Social Sciences 

2016 ฉบับท่ี 17 (2) 334-342   

31 ดิฟเฟอร์เรนทเ์ชียลพัลส์แอโนดิกสตริปปิงโว
ลแทมเมตรสี าหรบัการวิเคราะห์ตะกั่วแคดเมยีม
และสังกะสีบนข่ัวไฟฟ้าดินสอต้นทุนต่ า 

ผศ.ดร.อัญชนา  
ปรีชาวรพันธ ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วารสารวิจัยสหวิทยาการ
ไทย  

 ฉบับท่ี 11 (4) 1-7   

32 การศึกษาความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
เชิงเหตุผลของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
แบบการแก้โจทย์ค าถามและกิจกรรมการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

ผศ.ดร.ณฏัฐิรา ทับทิม มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 102-113  

33 การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกด้วย
กระบวนการกลุ่มที่มตี่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการบริหารและการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
ภาครัฐ 

ผศ.ดร.โชต ิ บดีรัฐ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 67-72  



หน้า 93 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ที่สอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และแหล่งเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
แผ่นดิน รายได้ 

ยุทธศาสตร์
แผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ 
รายได้ 

อื่น ๆ เช่น 
กองทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจยัให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

13,533,600 400,000 700,000 - 5,000,000 19,633,600 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการและสบืสานงานตามแนว
พระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2,868,900 
 

400,000 - - - 3,268,900 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

147,300 680,400 - - - 827,700 

รวมทั้งสิ้น 16,549,800 1,480,400 700,000 - 5,000,000 23,730,200 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าประสงค์  (หน่วยงาน)  
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสบืสานงานตามแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ภารกิจยุทธศาสตร์ หน่วยงาน :   

สงป. 26 ผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณชิย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน 41 โครงการ 
สงป.27 จ านวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  20 โครงการ 
สงป.28 จ านวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  17 โครงการ 
สงป.29 จ านวนโครงการวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  4 โครงการ 
สงป.30 จ านวนโครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ 41 โครงการ 
สงป.31 จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 41 โครงการ 
สงป.32 จ านวนโครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  58 โครงการ 
สงป.33 ค่าใช้จา่ยของการวิจัยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร   

ภารกิจประจ า :  
           สวจ. 1 ร้อยละความพงึพอใจต่อระบบบริหารจัดการงานวิจัย   ร้อยละ 85 
           สวจ. 2 ผลประเมนิความส าเร็จของสิ่งสนับสนนุพันธกิจด้านการวิจยั   มากกว่า 4.51 
           สวจ. 3 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา   ร้อยละ 16 
         สวจ. 4 ร้อยละของงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวชิาการ   ร้อยละ 16 
         สวจ. 6 จ านวนความรู้จากงานวิจัยที่สงัเคราะห์และเผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์    15  องค์ความรู ้
         สวจ. 7 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา   ร้อยละ 16 
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กลยุทธ์/มาตรการ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
หน่วยงานย่อย  

หลักสูตร/
สาขา 

แผ่นดิน รายได้ 
ยุทธศาสตร์

แผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ 

รายได้ 
อื่น ๆ เช่น 
กองทุน 

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.พัฒนาระบบ
สนับสนนุพันธกิจดา้น
การวิจัย  
3.พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยให้สามารถ
แข่งขันได ้
4.บูรณาการงานวิจัย 
การบริการวิชาการ 
และการเรียนการสอน  
5.พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพ  
6.พัฒนาระบบการ
สนับสนนุการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์  

งาน (5-6): งานบริหารการวิจยัและการบริการวิชาการ 

โครงการ (7-8) : โครงการตีพมิพ์  เผยแพร่  น าเสนอผลงาน  และการยกย่องเชิดชู 

โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรตินักวิจัยและนัก
บริการวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 

สงป.31 70,000 - - - - 70,000 งานวิจยั 

โครงการจัดการ
ผลผลติงานวิจัย 

สงป.31, สวจ. 3 330,000 - - - - 330,000 งานวิจยั 

โครงการ (7-8) : โครงการพัฒนาระบบริหารจดัการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย 

สงป.32,สงป.33 
สวจ 1,สวจ 2, 

320,000 200,000 - - - 520,000 งานวิจยั 

โครงการจัดการ
คุณภาพงานวิจัย 

สงป.31 390,000 - - - - 390,000 งานวิจยั 

โครงการ (7-8) : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การวิจัย 
 

สวจ.3 504,000 200,000 - - - 704,000 งานวิจยั 
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กลยุทธ์/มาตรการ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
หน่วยงานย่อย  

หลักสูตร/
สาขา 

แผ่นดิน รายได้ 
ยุทธศาสตร์

แผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ 

รายได้ 
อื่น ๆ เช่น 
กองทุน 

 โครงการ(5-6) :  โครงการสนับสนุนทุนวิจัย 

โครงการ(5-6) :  
โครงการสนับสนุนทุน
วิจัย 

สงป.26, สงป.27 
สวจ 4 

6,629,600 - - - - 6,629,600 งานวิจยั 

โครงการ(5-6) :  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการ(5-6) :  
โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 

สงป.28 3,880,000 - - - - 3,880,000 งานวิจยั 

โครงการ(5-6) :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  (อพ.สธ.) 

โครงการ(5-6) :  
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืขอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
(อพ.สธ.) 

สงป.29 1,410,000 - - - - 1,410,000 งานวิจยั 
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กลยุทธ์/มาตรการ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
หน่วยงานย่อย  

หลักสูตร/
สาขา 

แผ่นดิน รายได้ 
ยุทธศาสตร์

แผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ 

รายได้ 
อื่น ๆ เช่น 
กองทุน 

 งาน (5-6): โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
โครงการ(7-8)   :  โครงการส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ
โครงการประชุม
วิชาการระดบั
นานาชาติ (I-SEEC 
2015) 

สวจ.2 - - 700,000 - - 700,000 งานวิจยั 

โครงการกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 

โครงการกองทุน
พัฒนาการวิจัยและ
บริหารจัดการ
งานวิจัย 

สงป.27,สงป.28 - - - - 5,000,000 5,000,000 งานวิจยั 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  
การบริการวิชาการและสบืสานความรู้ตามแนวพระราชด าริที่เสริมสร้างการพฒันาอย่างยั่งยืน 

 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ภารกิจยุทธศาสตร์ หน่วยงาน :   

สงป.34 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 70 
สงป.35 จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  25 โครงการ 
สงป.36 จ านวนผู้เข้ารบับริการ 800 คน 
สงป.39 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ  
สงป. 40 งานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 75 
สงป. 41 ค่าใช้จา่ยของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร   

ภารกิจประจ า :  
            สวจ. 5 จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ  6 เครือข่าย 
            สวจ. 8 ระดับความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและการสบืสานงานตามแนวพระราชด าริ  มากกว่า 4.51 
            สวจ. 9 ระดับความส าเร็จของแหล่งเรียนรู้   ระดับ 5 
            สวจ. 10 ผลการด าเนนิการบริการวิชาการตามเกณฑก์ารประเมินของการประกันคุณภาพ สกอ. 6 ข้อ 
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กลยุทธ์/มาตรการ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานย่อย 

หลักสูตร/
สาขา 

แผ่นดิน รายได้ 
ยุทธศาสตร์

แผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ 

รายได้ 
อื่น ๆ เช่น 
กองทุน 

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการ
และการสืบสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าริเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื  
2.พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการทั้ง
แหล่งการเรียนรู้และ
บุคลากร 
3.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียน
ต ารวจตระเวน 
ชายแดนตามแนว
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ 
 
 

โครงการ (5-6): โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

โครงการ (5-6): 
โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

สงป.34,สงป.35 
สงป.36,สงป.39 
สงป.40,สงป.41 
สวจ.5,สวจ. 8 
สวจ. 9,สวจ.10 

2,002,900 - - - - 2,002,900 งานบริการ
วิชาการ 

งาน (5-6) : งานบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 

โครงการ (7-8) : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้
ให้บริการวิชาการ 

สงป.39 100,000 - - - - 100,000 งานบริการ
วิชาการ 

โครงการ (7-8) : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยัและบริการวิชาการ 

โครงการแหล่ง
เรียนรู้พิบูลปัญญา 

สงป.39,สวจ. 9 236,000 - - - - 236,000 งานบริการ
วิชาการ 

โครงการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย 

สงป.39 180,000 - - - - 180,000 งานบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์/มาตรการ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานย่อย 

หลักสูตร/
สาขา 

แผ่นดิน รายได้ 
ยุทธศาสตร์

แผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ 

รายได้ 
อื่น ๆ เช่น 
กองทุน 

โครงการเครือข่าย
ความร่วมมือวิจัย
และบริการวิชาการ 

สวจ. 5 - 200,000 - - - 200,000 งานบริการ
วิชาการ 

โครงการจัด
นิทรรศการในงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 
กาชาดจงัหวัด
พิษณุโลก 

สงป.39 100,000 - - - - 100,000 งานบริการ
วิชาการ 

โครงการพัฒนา
ระบบบริหารงาน
บริการวิชาการ 

สงป.39,สงป. 40, 
สงป. 41 สวจ. 8,  
สวจ. 10, 
 

250,000 200,000 - - - 450,000 งานบริการ
วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์  
 
มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ภารกิจประจ า :  
            สวจ. 12 ระดับความส าเร็จของการบริหารสถาบนัวิจยัและพัฒนาให้มีระบบบริหารจดัการภาครัฐที่ดี   ระดับ 5 
            สวจ. 13 ร้อยละของบุคลากรที่น าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  ร้อยละ 90 
            สวจ. 14 ระดับความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  4.51 
            สวจ. 15 การพัฒนาสนุทรียภาพในมิตทิางศลิปและวฒันธรรมที่ดีขององค์กรที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน   5 ข้อ 
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กลยุทธ์/มาตรการ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานย่อย 

หลักสูตร/
สาขา 

แผ่นดิน รายได้ 
ยุทธศาสตร์

แผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ 

รายได้ 
อื่น ๆ เช่น 
กองทุน 

1.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
และการจัดการ
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
2.บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
การจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  
3.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 
4.พัฒนาสนุทรียภาพ
เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศการ
ท างาน 

งาน  :  งานบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 

โครงการ (7-8) : โครงการบรหิารจัดการทั่วไป 

โครงการบริหาร
จัดการทั่วไป 

สวจ 12  สวจ 15 97,300 250,400 - - - 347,700 งานบริหารฯ 

โครงการ (7-8) : โครงการพัฒนาด้านการวางแผน  การประกันคุณภาพ 

โครงการจัดท าและ
ทบทวนแผน  
ติดตาม และ
ประเมินผลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริหาร
จัดการ 

สวจ 12 - 100,000 - - - 100,000 งานบริหารฯ 

โครงการประกัน
คุณภาพระดับ
สถาบนัและการ
บริหารความเสี่ยง 
 

สวจ 12 - 90,000 - - - 90,000 งานบริหารฯ 
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กลยุทธ์/มาตรการ 
หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานย่อย 

หลักสูตร/
สาขา 

แผ่นดิน รายได้ 
ยุทธศาสตร์

แผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ 

รายได้ 
อื่น ๆ เช่น 
กองทุน 

โครงการ (7-8) : โครงการพัฒนาบุคลากร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

สวจ. 13 50,000 140,000 - - - 190,000 งานบริหารฯ 

โครงการ (7-8) : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

สวจ. 14 - 100,000 - - - 100,000 งานคลงัฯ 
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ชื่อเอกสาร : รายงานประจ าปี 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   

ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย์ ดร.จิตศิริน ลายลักษณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางสาวกัลนิกา พูลผล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 
 

   

รวบรวมข้อมูล/เรียบเรียง :  นางสาวกัลนิกา  พูลผล/นางสาวพัทธนันท์  โกธรรม 

 
   

จ านวน : 10 เล่ม 
   

เผยแพร่ : มกราคม  2560 
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

โทรศัพท์ : 0-5526-7038 
   

โทรสาร : 0-5526-7038 
   

เว็บไซด์ : http://research.psru.ac.th/~rdi/ 

 
 
 
 
 


