
เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา แหล่งทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน จ านวนเงิน

1 การเดินทางของวีรบุรุษจากเทพปกรณัมสู่ภาพยนตร์กับ

มุมมองคติชนวิทยา

อ. ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล ่า ภาษาไทย 8-ม.ค.-64 8-ม.ค.-65 คมส. 20,000.00         20,000.00         

2 รูปแบบจังหวะกลองมังคละในวงดนตรีมังคละ ต่าบลจอมทอง

 อ่าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 อ.นพดล   พันธ์ุเพ็ชร์ ดนตรีสากล 8-ม.ค.-64 8-ม.ค.-65 คมส. 20,000.00         20,000.00         

3 การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดการรู้สารสนเทศโดยใช้

ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ

 ผศ.น้อย  คันชั งทอง บรรณารักษศาสตร์ฯ 8-ม.ค.-64 8-ม.ค.-65 คมส. 20,000.00         20,000.00         

4 การศึกษาเชิงวิเคราะห์กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนชุด 

สัตว์มหัศจรรย์และถิ นที อยู่ ต้นฉบับบทภาพยนตร์

ผศ.เภทรา พงศ์ศักด์ิศรี ภาษาอังกฤษ 8-ม.ค.-64 8-ม.ค.-65 คมส. 20,000.00         20,000.00         

5 ค่าเรียกชื อกระบองเพชรและไม้อวบน ่า : การศึกษาเชิง

ภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์

อ.โชติกา  เศรษฐธัญการ ภาษาอังกฤษ 8-ม.ค.-64 8-ม.ค.-65 คมส. 20,000.00         20,000.00         

6 ลักษณะเด่น นิราศบุญยาตรา ในสมัยรัตนโกสินทร์ อ.ดร.ปฐมพงษ์  สุขเล็ก ภาษาไทย 8-ม.ค.-64 8-ม.ค.-65 คมส. 20,000.00         20,000.00         

7 การเปรียบเทียบคุณธรรมสอนใจที ปรากฏในนิทานพื นบ้าน

ไทยกับญี ปุ่น

อ.กนกรัตน์   ปิลาผล ภาษาญี ปุ่น 8-ม.ค.-64 8-ม.ค.-65 คมส. 20,000.00         20,000.00         

8 การพัฒนาสื อการสอน DLTV รายวิชาสังคมระดับ

ประถมศึกษาปีที  4

อ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล ่า 2-ต.ค.-63 30-ก.ย.-64 คมส. 233,000.00       233,000.00        

9 การพัฒนาสื อการสอน DLTV รายวิชาสังคมระดับ

ประถมศึกษาปีที  5

อ.ดร.ปฐมพงษ์  สุขเล็ก 2-ต.ค.-63 30-ก.ย.-64 คมส. 233,000.00       233,000.00        

10 การพัฒนาสื อการสอน DLTV รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาปีที  4

ผศ.พัทชา  บุญยะรัตน์   

  ผศ.ปทุมพร  บุญชุม

2-ต.ค.-63 30-ก.ย.-64 คมส. 233,000.00       233,000.00        

11 การพัฒนาสื อการสอน DLTV รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาปีที  5

อ.วิสิฏฐา  แรงเขตรการ 

 ผศ.ปทุมพร  บุญชุม

2-ต.ค.-63 30-ก.ย.-64 คมส. 233,000.00       233,000.00        

12 การพัฒนาชุดข้อสอบการอ่านภาษาอังกฤษมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผศ.ปทุมพร  บุญชุม   

ผศ.พัทชา  บุญยะรัตน์

ภาษาอังกฤษ 1-ต.ค.-63 30-ก.ย.-64 คมส. 175,000.00       175,000.00        

หมายเหตุ

ข้อมูลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือโครงการ ผู้รับทุน
ภายใน ภายนอกระยะเวลาด าเนินงาน

รวม หลักสูตรสาขาวิชา



13 การพัฒนาชุดข้อสอบการฟังภาษาอังกฤษมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ.ณัฐกานต์  เส็งชื น      

อ.นิภาวรรณ  นวาวัตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1-ต.ค.-63 30-ก.ย.-64 คมส. 175,000.00       175,000.00        

14 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนเพื อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง

 ต่อยอดอัตลักษณ์บทเพลงร่าวง กลองเพล ประจ่าต่าบลราว

ต้นจันทน์ อ่าเภอศรีส่าโรง จังหวัดสุโขทัย

อ.ดร.วรารัตน์  วริรักษ์ ดนตรีสากล 1-ต.ค.-63 30-ก.ย.-64 คมส. 96,360.00         96,360.00         

15 การสร้างรูปแบบกลยุทธ์การสื อสารอัตลักษณ์ทางการตลาด

ออนไลน์ของบ้านวังหาด อ่าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด

สุโขทัยสู่แหล่งท่องเที ยวแบบผสมผสาน

ผศ.ดร.สนทยา  สาลี บรรณารักษศาสตร์ฯ 1-ต.ค.-63 30-ก.ย.-64 คมส. 46,550.00         46,550.00         

16 เรียบเรียงเป็นรูปแบบบทความ เรื องการพัฒนา แอปพลิเคชัน

 (Application)  ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที ยวชุมชน

ราวต้นจันทน์และกิจกรรมท่องเที ยวชุมชนบ้านวังหาด  

จังหวัดสุโขทัย

อ.ฟ้า  วิไลข่า และ อ.

นงพงา สุขโอสภ

บรรณารักษศาสตร์ฯ 1-ต.ค.-63 30-ก.ย.-64 คมส. 46,550.00         46,550.00         

17 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั น 3 ภาษา เพื อประชาสัมพันธ์

เส้นทางท่องเที ยวชุมชนจังหวัดสุโขทัย

อ.ฟ้า  วิไลข่า              

  อ.นงพงา สุขโอสถ      

   ดร.สุธัญญา  ปานทอง 

   อ.ดุจรวี  กรรมถีน

1-ก.พ.-64 1-ก.พ.-65 สวจ. 60,000.00         60,000.00         

18 การพัฒนานวัตกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบตก

ผลึกทางปัญญา เพื อส่งเสริมความสามารถในการวิจารณ์

วรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผศ.ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ ภาษาไทย 1-ก.พ.-64 1-ก.พ.-65 สวจ. 20,000.00         20,000.00         

1,691,460.00    1,691,460.00     

***หมายเหตุ***

แหล่งทุนภายใน 

งบประมาณแผ่นดินที จัดสรรให้มหาวิทยาลัยด่าเนินการตาม 

พ.ร.บ. งบประมาณ  (งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ))

เงินรายได้ผ่านกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการ

งานวิจัย (มีระเบียบกองทุนฯ)

งบประมาณรายได้จากหน่วยงาน

ภาคเอกชน

รวม

แหล่งทุนภายนอก

หน่วยงานให้ทุนวิจัย เช่น สกสว . สอวช. สสส. NIA.  สวก.  บพค.  บพข. สวรส.  

บพท.   ฯลฯ


