
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เรื่อง  งานบริการวิชาการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

--------------------------------------------- 

                   ตามท่ี   คณะกรรมการงานบริการวิชาการ  ไดรวมกันพิจารณางานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔  ตามท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากสํานักงบประมาณ  จํานวนเงินท้ังสิ้น  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(สามลานบาทถวน)  ประกอบดวย 

๑. หลักสูตรที่บูรณาการเขากับงานวิจัย                  จํานวน  ๒๓ หลักสูตร  เปนเงิน    ๕๖๓,๙๕๐  บาท  

๒. หลักสูตรท่ีบูรณาการเขากับการเรียนการสอน  จํานวน  ๘๔ หลักสูตร   เปนเงิน ๒,๐๒๖,๐๕๐  บาท 

๓. หลักสูตรท่ีบูรณาการเขากับศิลปวัฒนธรรม      จํานวน  ๑๒  หลักสูตร  เปนเงิน     ๔๑๐,๐๐๐   บาท 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จึงขอประกาศงานบริการวิชาการ  และหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ  

จํานวน  ๑๑๙  โครงการ  ดังตอไปน้ี   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกตใชสารเคมีทางวิทยาศาสตรในงานศิลปะกระจกตามวิถีพอเพียง 

งบประมาณ   ๖๘,๘๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค  ขันผนึก 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประยุกตคณิตศาสตรในงานศิลปะประดิษฐโคมไฟตามวิถีพอเพียง 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค  ขันผนึก 

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชสถิติประยุกตและการเขียนรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 

งบประมาณ   ๑๙,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   รองศาสตราจารย ดร.เบญจพร  ศรีสุวรมาศ 

๔. โครงการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในทองถ่ินเพื่อสรางเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 

งบประมาณ   ๑๙,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงผกา  แกวกรม 

๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานชีววิทยา :การศึกษาเน้ือเยื้อพืชและเน้ือเยื้อสัตว 

งบประมาณ   ๑๙,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ    อาจารยสุรางครัตน  พันแสง 
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๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมตามแนวพระราชดําริ 

งบประมาณ   ๑๙,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ    อาจารยสุรางครัตน  พันแสง 

๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงงานนักเรียน 

งบประมาณ   ๑๘,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   รองศาสตราจารยสุวิทย  วรรณศร ี

๘. โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิาร เรือ่ง การประกอบอาหารวางเพือ่เปนแนวทางในการประกอบอาชพี 

(ปนขลิบ  เตาฮวย  ฟรุตสลัด  ขนมจีบ  สาคูใสหมู) 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยชะหนาย  มังคลารัตนศร ี

๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทําเครื่องดื่มเพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 

(นํ้าขิง  นํ้าตะไคร  นํ้าอัญชัญ  นํ้าลูกเดือย) 

งบประมาณ  ๑๙,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยชะหนาย  มังคลารัตนศร ี

๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

งบประมาณ   ๑๘,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยถนอมนวล  พรหมบุญ 

๑๑. โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะและปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบาน

นํ้าเดื่อ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒ 

งบประมาณ   ๑๘,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยวิไลพร  ปองเพียร 

๑๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

งบประมาณ   ๑๙,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  เกิดมี 

๑๓. โครงการผลิตปุยชีวภาพเพื่อการเกษตรชุมชน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 

งบประมาณ   ๑๙,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.เสาวภา  ชูมณี 
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๑๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑสารซักลางในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

งบประมาณ   ๑๘,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.ปยรัตน  มูลศรี 

๑๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นํ้าหมักชีวภาพเพื่อการฟนฟูและรักษาสภาพดิน 

งบประมาณ   ๑๘,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  เกิดมี และคณะ 

๑๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ 

งบประมาณ   ๑๘,๐๐๐  บาท 

ผูรบัผดิชอบ   อาจารยนฤมล  บุญใหญ 

๑๗. โครงการพี่สอนนองสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ 

งบประมาณ   ๑๙,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยนํ้ามนต  ใจแสง 

๑๘. โครงการอบรมการสรางสื่อและงานนําเสนอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

งบประมาณ   ๑๙,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยยุภา  สุธาษา 

๑๙. โครงการอบรมการสรางระบบเครือขายดวยระบบปฏิบัติการ Free BSD 

งบประมาณ   ๑๙,๐๐๐  บาท 

                         ผูรับผิดชอบ   อาจารยอนุพงษ  สุขประเสริฐ 

๒๐. โครงการอบรมการปกปองคอมพิวเตอรจากไวรัสทุกสายพันธดวย Rollback Rx คืนคากับ windows 

งบประมาณ   ๑๔,๒๐๐  บาท 

 ผูรับผิดชอบ   อาจารยเจษฏาพร  ปาคําวัง            14,20   คณะวิทยฯ น.ส.ดวงจันทร   สีหาราช 

๒๑. โครงการอบรมการผลิตสื่อการสอนดวยโปรแกรม Course Lab Interactive eLearning Content by Course Lab 

งบประมาณ   ๑๙,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยเขมปริตร  ขุนราชเสนา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร            19,00   คณะวิทยฯ นายเขมปรติ   ขุนราชเสนา 

๒๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC  

สําหรับงานควบคุม 

งบประมาณ  ๒๑,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยอมรรัตน  ฉิมพลีนภานนท 

 -๔  เทคโนโลยีการเกษตร นายอมรรตัน   ฉิมพลีมภานนท 
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๒๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางเครื่องบินเล็กใชคล่ืนวิทยุ 

งบประมาณ   ๒๑,๐๐๐  บาท 

ผูรบัผดิชอบ   อาจารยบญุรอด  ทองสวาง 

๒๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คายหุนยนต 

งบประมาณ   ๒๑,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยพิทักษ  จิรตสําราญ 

๒๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดต้ังไฟฟาภายในอาคารดวยเข็มขัดรัดสาย 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยเสริมศักดิ์  ทิพยวงศ 

๒๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสนธยา  วันชัย 

๒๗. โครงการฝกอบรมการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยเสกสรรณ  ศรีสวัสดิ ์

๒๘. โครงการฝกอบรมการชุบอโนไดซ 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยธรรมณชาติ  วันแตง 

๒๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมมอเตอรไฟฟา 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสุเมธ  สงวนใจ 

๓๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพันมอเตอรไฟฟา 1 เฟส 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยณรงคศักดิ์  แพงสาย 

๓๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม DREAMWEAVER 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรบัผดิชอบ   อาจารยปรยิากร  บัวทอง 

๓๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน ( CAI )  

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

งบประมาณ   ๒๑,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยกฤษฏ์ิพนธ  พรรณรัตนชัย           เทคโนโลยีการเกษตร นายบุญรอด   ทองสวาง 
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๓๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร: การตัดตอวีดีโอดวยโปรแกรมตัดตอมืออาชีพ 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยยศวรธน  จันทนา 

๓๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซตโดยโปรแกรม JooMla ! 

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสมคิด  ฤทธ์ิเนติกุล 

๓๕. โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารเยาวชนนักออกแบบผลิตภณัฑและออกแบบกราฟฟก 

งบประมาณ   ๒๓,๖๘๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยมานะ  อินพรมมี 

๓๖. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

งบประมาณ   ๓๕,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยมานะ  อินพรมมี 

๓๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดโลกรอนตามวิถีพอเพียง 

งบประมาณ   ๑๖,๗๖๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสุรียพร  ธรรมมิกพงษ 

๓๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลงเพศปลานิลในฟารมขนาดเล็กภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  ๑๖,๗๖๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยปยพงษ  บางใบ 

๓๙. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตทองมวนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

งบประมาณ  ๑๖,๗๖๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยศันสนีย  อุตมอาง 

๔๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางอาชีพทางเลือกใหกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:การปลูกพืชสมุนไพรอินทรียปลอดสารเคมี ๑ ไร พึงตนเอง 

งบประมาณ  ๑๖,๗๗๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยนุชจรี  ทัดเศษ 

๔๑. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการปกดนมือผามุกพื้นเมือง  

งบประมาณ  ๑๖,๗๖๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยอนงคพรรณ  หัตถมาศ 

๔๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุยหมักจากเศษวัสดุมะขามหวานเพื่อลดตนทุนการผลิต 

งบประมาณ  ๑๖,๗๖๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล 
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๔๓. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการผลิตอาหารขนสําเร็จรูปอยางงายเพื่อใชเล้ียงโคเน้ือ 

งบประมาณ  ๑๖,๗๕๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยประธาน  เรียงลาด 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเครือขายเผยแพรถายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการ 

สอนบนระบบe-Learning(eDL-square) 

งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.สําราญ  ทาวเงิน 

๔๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชคอมพิวเตอรผานระบบเครือขายอินเตอรเนต” 

งบประมาณ  ๓๔,๕๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยฐิณาภัณฑ  นิธิยุวิทย 

๔๖. โครงการอบรม Joomla Workshop Training 

งบประมาณ  ๓๔,๕๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยทัศนันท  ตรีนันทรัตน 

๔๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

งบประมาณ  ๓๑,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยฐิณาภัณฑ  นิธิยุวิทย 

สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบียน 

๔๘. โครงการอบรมตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยปวีณา  โทนแกว 

๔๙. โครงการราชภัฎวิชาการ 

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักศิลปะและวฒันธรรม 

๕๐. โครงการศิลปวัฒนธรรมสําหรับชุมชน 

งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยกนกวรรณ  นาวารัตน 

๕๑. โครงการยอนอดีตตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ 

งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยกนกวรรณ  นาวารัตน 
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๕๒. โครงการจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยกนกวรรณ  นาวารัตน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕๓. โครงการเปดบานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤดี  ศรีเงิน 

๕๔. โครงการฝกอบรมเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   รองศาสตราจารยธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ์                                                   

๕๕. โครงการอบรมธรรมะเพื่อปรับใชในชีวิตประจําวันสําหรับประชาชน 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   รองศาสตราจารยธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ์ 

๕๖. โครงการการสรางสรรคบทแสดงเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาไทย 

งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยกอบกาญจน  วงศวิสิทธ์ิ                                  

๕๗. โครงการการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยวิฑูรย  วีระศิลป 

๕๘. โครงการอบรมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน 

งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยอรุณ  สนใจ 

๕๙. โครงการนาฎศิลปพบประชาชน"เทิดพระเกียรติ" 

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยกมล  บุญเขต 

๖๐. โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารหัวขอการพฒันากิจกรรมการเรยีนการสอนนาฎศลิป 

งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยกมล  บุญเขต 

๖๑. โครงการทําผลงานทางวิชาการสําหรับครูขั้นพื้นฐานดานศิลปะ 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสมพงษ  ฟกผล 
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๖๒. โครงการศิลปสัญจร  ครั้งท่ี  ๑ 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสมพงษ  ฟกผล 

๖๓. โครงการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ 

๖๔. โครงการพัฒนาความรูความเขาใจในการสรางวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ                                                 

๖๕. โครงการทดสอบความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ 

๖๖. โครงการฝกอบรมการเมืองภาคพลเมืองแกผูนําทองถ่ินอําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยวุฒิพงศ  บัวชอย 

๖๗. โครงการฝกอบรมการเมืองภาคพลเมืองแกผูนําทองถ่ินอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยวุฒิพงศ  บัวชอย 

๖๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรดนตรีโปรแกรมNUENDO สําหรับครูอาจารยและบุคลากร 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยประยูร  ล้ิมสุข 

๖๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับคนตรีลูกทุง 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยประยูร  ล้ิมสุข 

๗๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับหองสมุดโรงเรียน 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยอาภาภรณ  วรรณา 

๗๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนสารสนเทศสําหรับบรรณารักษ 

ยุคสังคมแหงการเรียนรู 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยอาภาภรณ  วรรณา 
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๗๒. โครงการแขงขนัตอบปญหากฎหมายระดบัมัธยมปลาย 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยสมยศ  จันทรสมบัติ 

๗๓. โครงการออกคายอาสาเพื่อพัฒนาและบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

ผูรับผิดชอบ  ผูชวยศาสตราจารยสมยศ  จันทรสมบัติ 

คณะครศุาสตร 

๗๔. โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรูรวมกับชุมชนและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   รองศาสตราจารยวิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช 

๗๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน

ประถมศึกษา 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยกิต บุญเอก 

๗๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยอิศราพร  ชัยงาม 

๗๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเรียนรู 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.พรรณาราย  เทียมทัน 

๗๘. โครงการสถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.กานต  อัมพานนท 

๗๙. โครงการทักษะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.กานต  อัมพานนท 

๘๐. โครงการ การใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาสาํหรบัครู 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสุเทพ  ธรรมมะตระกูล 

 



                                              -๑๐- 

 

๘๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาแกครูในโรงเรียน 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสุเทพ  ธรรมมะตระกูล                                                 

๘๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.แขก  มูลเดช 

๘๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.แขก  มูลเดช 

๘๔. โครงการกิจกรรมคายวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาและสํารวจระบบนิเวศวิทยา 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยอาทิตยา  ขาวพราย 

๘๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนวิทยาศาสตรสําหรับครูวิทยาศาสตร 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยอาทิตยา  ขาวพราย 

๘๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินการเรียนรูโดยใชสารนิทัศนสําหรับเด็กปฐมวัย” 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยสรวงพร  กุศลสง 

๘๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเลานิทานและการผลิตสื่อประกอบการเลานิทานสําหรับ

เด็กปฐมวัย 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยสรวงพร  กุศลสง 

๘๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่อง เกมกีฬา การละเลน 

พื้นบานของไทย 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยอุไร  พรหมมา 

๘๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปองกันตัวเบ้ืองตนเพื่อยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  มหาราช 

๙๐. โครงการคายคณิตศาสตร 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยพรพิมล  ออนศรี 
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๙๑. โครงการการสรางสื่อสําหรับการสอนคณิตศาสตร 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยพรพิมล  ออนศร ี

๙๒. โครงการคายพัฒนาวิชาการภาษาอังกฤษ 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยประภาศิริ  โชคอุดมชัย                                            

๙๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และการใชสื่อการสอน 

ภาษาอังกฤษ 

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยประภาศิริ  โชคอุดมชัย 

คณะวิทยาการจัดการ 

๙๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางและพัฒนาCompetency ในองคกร 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยกฤษติญา  มูลศรี 

๙๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเปนผูนําสมัยใหม 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยกฤษติญา  มูลศร ี

๙๖. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโลจิสติกสสําหรับผูประกอบการและนักศึกษา 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ  จรัสโรจนกูล 

๙๗. โครงการจัดทําแผนธุรกิจสูผูประกอบการอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ  จรัสโรจนกูล และคณะ 

๙๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดสําหรับผูประกอบการ จากทฤษฎีสูการปฏิบัติเพื่อการ 

พึ่งพาตนเองท่ียั่งยืน” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ  จรัสโรจนกูล และคณะ 

๙๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดวยแผนกลยุทธ 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   นายวิชิต  วิญญกุล            

 



 

 

                                               -๑๒- 

 

                                     

๑๐๐. โครงการอบรม การตลาดสีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.ชลัยรัตน  จิรชัยเชาวนนท  และคณะ 

๑๐๑. โครงการอบรม IMC เพื่อคุณคาและมูลคาธุรกิจสูวิกฤติเศรษฐกิจไทย 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.ชลัยรัตน  จิรชัยเชาวนนท  และคณะ 

๑๐๒. โครงการอบรมดานการวิจัย Inside Research : ขั้นตอนและวิธีการทําวิจัย” 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.ณฐัแกว  ของรอด  และคณะ 

๑๐๓. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จดหมายขายโรงเรียน” 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารย ดร.ณฐัแกว  ของรอด และคณะ 

๑๐๔. โครงการอบรมสัมมนามาตรฐานการบัญชี ครัวเรือน 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยกนกพร  สัญพึ่ง  และคณะ 

๑๐๕. โครงการอบรมสัมมนาภาวะผูนําและจริยธรรม 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยกนกพร  สัญพึ่ง  และคณะ 

๑๐๖. โครงการ ครบเครื่องเรื่องบัญชีสําหรับผูบริหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยปาณิสรา  คงปญญา  และคณะ 

๑๐๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการตลาดภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยอัจฉรา  ผองพิทยา 

๑๐๘. โครงการอบรม “พัฒนาความรูดานบัญชีและภาษีอากร” 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยอรทัย  ศรีวิพัฒน  

 

 



 

 

                                         -๑๓- 

 

๑๐๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความสารคดีทางวิชาการทางการทองเท่ียวเชิง 

อนุรักษตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสุนทรีย  รอดดิษฐ 

๑๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสุนทรีย  รอดดิษฐ 

๑๑๑. โครงการอบรม HR สูความเปนเลิศ 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยรัตนลวดี  โบสุวรรณ  และคณะ 

๑๑๒. โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยรัตนลวดี  โบสุวรรณ 

๑๑๓. โครงการอบรม เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานสารบรรณ 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ  เรืองวิทยาภรณ  และคณะ 

๑๑๔. โครงการอบรมการพยากรณทางธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ  เรืองวิทยาภรณ  และคณะ 

๑๑๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบิติการพัฒนาคนพัฒนางานดวยการประกันคุณภาพ 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ  เรืองวิทยาภรณ  และคณะ 

สถาบันวิจยัและพฒันา 

๑๑๖. โครงการ “การเขียนและนําเสนอผลการวิจัยเพื่อการเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ” 

งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย 

๑๑๗. โครงการ “การอบรมการเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย 

งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   อาจารยสุชิรา  นวลกําแหง     

 



                                                       -๑๔-         

๑๑๘. โครงการ “การเขียนโครงการและรายงานผลบริการวิชาการ” 

งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยอนงคพรรณ  หัตถมาศ 

๑๑๙. โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและการเรียนรูสูชุมชน 

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

ผูรับผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  มหาราช 

 

                  อน่ึง  การดําเนินการตามโครงการดังกลาว  ใหผูท่ีรับผิดชอบและหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ

ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามโครงการ   เปนรูปเลมใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวม  เพื่อนําเสนอ

เปนผลงานและหลักฐานประกอบการดาํเนินการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

          

              จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

                                            ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารยธงชัย  จันทรรุงเรือง) 

รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           16,76   เทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ศันสนีย อุตมอาง 

 

           16,77   เทคโนโลยีการเกษตร นางสาวนุชจรี ทัดเศษ 

 

           16,76   เทคโนโลยีการเกษตร ผศ.อนงคพรรณ หัตถมาศ 

 

           16,76   เทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.อมลณฐั ฉัตรตระกูล 

 

           16,75   เทคโนโลยีการเกษตร นายประธาน เรยีงลาด 

 

           50,00   สํานักวิทยบริการฯ ดร.สําราญ ทาวเงิน 

 

 

           20,00    เทคโนโลยีการเกษตร น.ส.ปรยิากร   บัวทอง 

 

           21,00    เทคโนโลยีการเกษตร นายกฤษฏ์ิพนธ   พรรรณรัตนชัย 

 

           20,00    เทคโนโลยีการเกษตร นายศวรรธน   จันทนา 

 

           20,00    เทคโนโลยีการเกษตร นายสมคดิ   ฤทธ์ิเนติกุล 

 

           23,68    เทคโนโลยีการเกษตร นายมานะ   อินพรมมี 



 

           35,00    เทคโนโลยีการเกษตร นายมานะ   อินพรมมี 

 

           16,76   เทคโนโลยีการเกษตร นางสุรียพร ธรรมมิกพงษ 

 

           16,76   เทคโนโลยีการเกษตร นายปยพงษ บางใบ 
 

 

           

21,000   เทคโนโลยีการเกษตร นายพิทักษ   จิตรสําราญ 

 

           

20,000   เทคโนโลยีการเกษตร นายเสริมศักดิ์   ทิพยวงศ 

 

           

20,000   เทคโนโลยีการเกษตร นายสนธยา   วันชัย 

 

           

20,000   เทคโนโลยีการเกษตร นายเสกสรรณ   ศรีสวัสดิ ์

 

           

20,000   เทคโนโลยีการเกษตร นายธรรมณชาติ   วันแตง 

 

           

20,000   เทคโนโลยีการเกษตร นายสมุธ   สงวนใจ 

 

           

20,000   เทคโนโลยีการเกษตร นายณรงคศักดิ์   แพงสาย 

  

 

 

 

 

 

  

 


