ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทวิจัยและทำโครงงำนของนักศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2557
ลำดับ
001

ชื่อโครงงำน
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
กำรสร้ ำงแบบฝึ กสำหรับกำรสำรวจแก้ ปัญหำทำงเรขำคณิต ด้ วยโปรแกรม The 4,250
อ.อภิวฒ
ั น์ คำพีระ
Geometer Sketchapad

002
003
004
005
006

พัฒนำบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่ อง
โลกของสัตว์ สำหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษำปี ที่ 1
กำรย้ อมผ้ ำด้ วยสีธรรมชำติจำกเปลือกต้ นมะขำมและเปลือกต้ นสะเดำ
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษำ โรงเรี ยนบ้ ำนป่ ำบง
กำรศึกษำคุณสมบัตรของโพลีแซคคำไรด์ในเห็ดป่ ำ
พฤติกรรมกำรใช้ สมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบำหวำนในกำรลดน ้ำตำลในเลือดที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบของโรงบำลส่งเสริ มสุขภำพตะเบำะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
รวม

4,250
4,500
4,250
4,500
4,250

อ.เขมปริ ตร ขุนรำช
เสนำ
ดร.เสำวภำ ชูมณี
อ.เจษฏำพร ปำคำวัง
อ.ธนำวรรณสุขเกษม
อ.เพชรธยำ แป้นวงษำ

26,000

ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททั่วไป ปี กำรศึกษำ 2557
ลำดับ
001
002
003
004
005
006
007
008
009

ชื่อโครงงำน
เชตไดโอแฟนไทม์สำมอันดับ (Diophantine triplets) จำนวนเพลล์ จำนวน
เพลล์เกี่ยวเนื่องและจำนวนเพลล์ ลูกสั
กำรสร้ ำงชุดกำรฝึ กกำรพิสจู น์ทฤษฏีบทเรขำคณิตในระนำบของยูคลิด ด้ วย
โปรแกรม The Geometer Sketchpad
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวญี่ปนจำกข้
ุ่
ำวเหนียวดำสำยพัยธุ์ลมื ผัว
กำรศึกษำภูมิปัญญำของหมอพื ้นบ้ ำนในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลของกำรผลิตต่อสำรแอนโทไซยำนินในขนมขบเคี ้ยวจำกข้ ำวโพดข้ ำวเหนียว
สีมว่ ง
กำรกำจัดฟอสฟอรัสในน ้ำเสียจำกกำรซักล้ ำงโดยแหนแดง
กำรบำบัดควำมกระด้ ำงในน ้ำบำดำลด้ วยถ่ำนกัมมันต์จำกเมล็ดมะขำม
กรณีศกึ ษำ ตพบลชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
อัตรำควำมชุกของโรคพยำธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย เขตอำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรประยุตน์ใช้ กำรตรึงเซลล์โพรไบโอติกด้ วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน่ ใน
ผลิตภัณฑ์เสำวรส

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
21,000
ผ.ศ.ดร.ชัยณรงค์ ขัน
ผนึก
27,000
อ.อภิวฒ
ั น์ คำภีระ
25,000
22,000
25,000
25,000
23,000
25,000
44,000

อ.ขวัญจิตร อนุกลู
วัฒนำ
อ.สุภำพร วิสงุ เร
อ.กฤติกำ บูรณโชค
ไพศำล
อ.พรทวี กองร้ อย
อ.ฤทัยรัตน์ น้ อยคนดี
อ.กัญญำรัตน์ เดือน
หงำย
อ.กำนต์ แย้ มพงษ์

010

011

กำรศึกษำกระบวนกำรเรียนรุ้ของครูและนักเรี ยนทีเ่ รี ยนคณิตศำสตร์ ในระดับ 30,000
มัธยมศึกษำตอนต้ น เพื่อสร้ ำงทักษะกำรเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ วยระบบพี่
เลี ้ยง
กำรประเมินค่ำทำงโภชนำกำรของน ้ำส้ มสำยชูหมักพร้ อมดืม่ จำกเปลือกสัปปะ 25,000
รดที่เหลือทิ ้งที่หมักโดยเชื ้อแบคทีเรี บ Acetobacter aceti TISTR 102,402
รวม
292,000

ผ.ศ.ทิวำพร ขันผนึก

อ.ธนำวรรณ สุขเกษม

ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทวิจัยเพื่อกำรเรียนกำรสอน ปี กำรศึกษำ 2557
ลำดับ
001
002

003

004
005
006
007

ชื่อโครงงำน
กำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรเรี ยนรู้โดยใช้ แผนมโนทัศน์ของนักศึกษำ
สำขำวิชำเคมี รำยวิชำกำรวิเครำระห์น ้ำเรื่ องคุณภำพน ้ำ
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนและควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เรี ยนรู้
แบบร่วมมือด้ วยวิธีแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์วชิ ำกำรวิเครำะห์เชิงคณิตศำสตร์ เรื่ อง
ลิมิตของลำดับ
ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบอริ ยสัจสีผ่ ำ่ นสือ่ Social Media ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนวิชำกำรพัฒนำสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรเรี ยนกำรสอน
ของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี
กำรพัฒนำชุดกำรสอนรำยวิชำเคมีอนินทรี ย์ 1 เรื่ องดครงสร้ ำงโมเลกุลและ
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน สำหรับนักศีกษำสำขำเคมี
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของนักศึกษำที่เรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยวิธี
แบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์วิชำโภชนศำสตร์
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของนักศึกษำที่เรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยวิธี
แบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์วิชำทันตกรรมพื ้นฐำน
กำรใช้ ชุด กฎ กติกำ เงื่อนไขในกำรเช็คเวลำเรียนเพื่อพัฒนำพฤติกรรมเข้ เรียน
ของนักศึกษำที่ลงทะเบียนในรำยวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อชีวติ
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
17,000
อ.รุจิรำ ปิ่ นแก้ ว
15,000

ผ.ศ.อำดุลย์ จงรักย์

14,000

อ.เขมปริ ตร ขุนรำช
เสนำ

14,000

อ.วิไลพร ปองเพียร

10,000

อ.อดิเทพ ศรี ลำผล

10,000

อ.มงคล นรำศรี

14,000

อ.เจษฏำพร ปำคำวัง

94,000

ทุนอุดหนุนกำรโครงกำรวิจัยโครงกำรส่ งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำ ปี กำรศึกษำ 25557
ลำดับ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

ชื่อโครงงำน
กำรจัดจำแนกเชื ้อรำแป้งและกำรใช้ น ้ำหมักลุกสมอกำจัดรำแป้งในมะขำม
หวำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของปลำกัง๊ ในเขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำตะเบำะ
และห้ วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรศึกษำคุณภำพของน ้ำในเขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำตะเบำะและห้ วยใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ควำมหลำยหลำยชนิดของปลำกัง๊ ในเขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำตะเบำะและห้ วย
ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ชีววิทยำบำงประกำรของปลำกัง๊ ในเขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำตะเบำะและห้ วย
ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรพัฒนำไมโครแชทเทลไลท์ไพรเมอสำหรับกำรเลี ้ยงปลำกังเพื
้ ่ออนุรักษ์
และเศรษฐกิจ
กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตเชื่อมโยงกำรตลำดสินค้ ำ ข้ ำวไร่ลมื ผัวใน
ระบบเกษตรอินทรี ย์เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต ข้ ำวไร่ลมื ผัว ในระบบเกษตรอินทรี เพื่อกำร
แข่งขันและกำรพึง่ พำตนเองอย่ำงยัง่ ยืนจังหวัดเพชรบูรณ์
กำรเพิม่ มูลค่ำผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพข้ ำงฮำงงอก ข้ ำวไร่ลมื ผัว เพื่อกำร
แข่งขันและกำรพึง่ พำตนเองอย่ำงยัง่ ยืนจังหวัดเพชรบูรณ์
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เวชสำอำงเพื่อเพิ่มมูลค่ำ ข้ ำวไร่ลมื ผัว สูเ่ ศรษฐกิจ
ชุมชนอย่ำงยัง่ ยืนจังหวัดเพชรบูรณ์
กำรผลิตขนมขบเคี ้ยวจำกบัวบกเพื่อว่งเสริ มกำรบริ โภคบัวบกในเด็ก
นิเวศวิทยำของปูนำจืดวงศ์ Potamidae ในพื ้นทีว่ ิกฤตทำงควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อกำรอนุรักษ์ โดยกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน
กำรทำฐำนข้ อมูลดีเอนเอมะขำมหวำนหำควำมสัมพันธ์กบั ยีนต้ ำนเชื ้อรำ
ด้ วยเทคนิคไมดครแซทเทลไลน์
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
290,000
ร.ศ.ดร.เบญจมำศ ศรี สวุ รมำศ
100,000

ร.ศ.สุวิทย์ วรรณศรี

100,000

อ.เจษฏำพร ปำคำวัง

178,800

อ.เขมปริ ตร ขุนรำชเสนำ

457,300

อ.กำญจน์ คุ้มทรัพ

333,400

ร.ศ.สุวิทย์ วรรณศรี

224,300

อ.วิไรพร ปองเพียร

322,000

ผ.ศ.ถนอมนวล พรหมบุญ

288,000

ผ.ศ.ชะหน่ำย มังคลำรัตนศรี

255,000

อ.วิไรพร ปองเพียร

325,000
304,500

อ.วิลำสินี ดีปัญญำ
ผ.ศ.ดร.พวงผกำ แก้ วกรม

438,300

อ.สุรเชษฐ เอีย่ มสำอำง

3,355,600

ทุนอุดหนุนกำรโครงกำรวิจัย ประเภทงบประมำณแผ่ นดิน ปี กำรศึกษำ 2557
ลำดับ
001

ชื่อโครงงำน
กำรศึกษำระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ในควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรหรื อผู้ใช้
บัณฑิต
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
10,000
ผ.ศ.ดร.ชัยณรงค์ ขัน
ผนึก
10,000

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย นักวิจัยหน้ ำใหม่ ปี กำรศึกษำ 2557
ลำดับ
001

ชื่อโครงงำน
ระบบบริ หำรงำนวิจยั กรณีศกึ ษำ สถำบันวิจยั และพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบูรณ์
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
33,000
อ.เอกชัย วอสูงเนิน
33,000

