ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทวิจัยและทำโครงงำนของนักศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2556
ลำดับ
001

ชื่อโครงงำน
ควำมสพันธ์ของจำนวนรูปสำมเหลีย่ มในลำดับของเพลล์

002

กำรศึกษำกำรย้ อมผ้ ำด้ วยสีย้อมที่เป็ นมิตรต่อธรรมชำติที่ได้ มำจำกเปลือก
มังคุดและสีเสียด
กำรศึกษำเชื ้อรำที่สำมำรถสร้ ำงเอนไซต์ Chitinase เพื่อยับยังกำรเจริ
้
ญของ
เชื ้อรำ
กำรออกแบบและพัฒนำระบบจองห้ องประชุมออนไลน์กรณีศกึ ษำ
กำรพัฒนำหนังสือเสริ มกำรเรียนรู้ ด้ วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง เรื่ องระบบสุริยะ
จักรวำล
กำรประยุกต์กระบวนกำรยิงคำตอบเชิงตัวเลขสำหรับปั ญหำกำรสัน่ ของ
อนุภำคในบ่อศักย์
กำรวิเคำระห์สำรต้ ำนอนุมลู อิสระในผลิตภัณฑ์เจลลีจ่ ำกน ้ำผลตะขบ
กำรศึกษำผลข้ ำงเคียงของกำรใช้ ยำเม็ดคุมกำเนิดในสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ ต.หนอง
ไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เทคนิคทำงสเปกโทรสปี โก สำหรับกำรวิเครำะห์ปริ มำณคำเฟอินในชำ
กำรทดแทนแป้งสำลีด้วยแป้งจำกข้ ำวเหนียวดำพันธุ์ลมื ผัวในกำรทำบะหมี่
รวม

003
004
005
006
007
008
009
010

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
2,000
ผ.ศ.ดรชัยณรงค์ ขัน
ผนึก
2,000
ผ.ศ.ชะหน่ำย มัง
คลำรัตนศรี
2,000
อ.สุรเชษฐ์ เอีย่ มสำอำง
2,000
2,000
2,000

อ.เอกชัย วอสูงเนิน
อ.เขมปริ ตร ขุนรำช
เสนำ
อ.ดำทิตย์ หู้เต็ม

2,000
2,000

อ.ตรี ชฏำ อุทยั ดำ
อ.อดิเทพ ศรี ลำผล

2,000

ดร.เสำวภำ ชูมณี
อ.ขนิษฐำ ศรี นวล

2,000
20,000

ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททั่วไป ปี กำรศึกษำ 2556
ลำดับ
001
002
003
004
005
006

ชื่อโครงงำน
กำรวิเครำะห์เชิงสถิติของประชำกรผู้สงู อำยุในจังหวัดเพชรบูรณ์
กำรผลิตและกำรเตรี ยมถ่ำนกัมมันต์จำกซังข้ ำวโพด เพื่อใช้ ในกำรดูดซับมีเทน
กำรพัฒนำมหมี่สดเสริ มรี ซีสแตนท์สตำร์ ช
กำรวิเครำะห์คณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรของผลิตภัณฑ์ไอศกรี มลูกหม่อน
ควำมสัมพันธ์ของจำนวนฟี โบนักชี จำนวนอันดับเค โบนักชี และจำนวนเอ็มโบนักชีในรูปแบบของไบเนต
กำรสร้ ำงแบบทดสอบวินิจฉัยและแก้ ไขจุดบกพร่องในกำรเรี ยนคณิตศำสตร์
เรื่ องตรรกศำสตร์ และกำรใช้ เหตุผลสำหรับนักศึกษำวิชำคณิตศำสตร์

งบประมำณ
26,000
27,000
27,000
27,000
25,000
28,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.กำญจนำ ใจบุญ
อ.รุจิรำ ปิ่ นแก้ ว
อ.ขนิษฐำ ศรี นวล
อ.ตรี ชฏำ อุทยั ดำ
ผ.ศ.ดรชัยณรงค์ ขัน
ผนึก
อ.ประคอง ผิวแก้ ว

007
008
009
010
011

012

013
014

015

016
017

018
019
020
021
022

กำรสร้ ำงชุดกำรฝึ กคิดแบบอุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ เพื่อพิสจู น์ทฤษฏี ปี ทำโกรัส
แนวใหม่ด้วยโปรแกรม The Geometer Sketchpad GPS
กำรพัฒนำเมีย่ งคำข้ ำวลืมผัว
กำรออกแบบและพัฒนำระบบห้ องสมุดสำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก
ระบบบริ หำรจัดกำรกำรฝึ กอบรมออนไลน์ กรณีศกึ ษำ คณะวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ควำมต้ องกำรกำรท่องเที่ยวและปั จจัยส่งเสริ มกำรท่องเทีย่ วแหล่งท่องเที่ยว
ทำงประวัติศำสตร์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ผลกำรทดลองใช้ ก๊อตขมิ ้นในกำรรักษำแผลที่เท้ ำของผู้สงู อำยุในกลุม่ ผู้ป่วย
โรคเบำหวำน ต.กันจุ อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์
กำรแสดงออกของยีนไคติเนสในกำรต้ ำนโรครำในมะขำม
กำรประยุกต์ฝช้ เทคนิคทำงชีวอุตนุ ิยมวิทยำและอุณหภูมิเทียบเท่ำทำง
สรี รวิทยำเพื่อกำรประเมินภูมิอำกำศเขตเมือง
กำรศึกษำทัศนคติของผู้รับบริ กำรด้ ำนกำรแพทย์แผนไทยต่อกำรบำบัดรักษำ
โรคด้ วยแพทย์แผนไทย
ทดลองสมุนไพรที่ใช้ ในกำรส่งเสริมสุขภำพเท้ ำ
กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสภำพแวดล้ อมของแมลงปอ
บริ เวณห้ วยหญ้ ำเคลือและห้ วยพรมแล้ งในเขตอุทยำนแห่งชำติน ้ำหนำว
กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนวิชำทอพอโลยีเบื ้องต้ นเรื่ องปริ ภมู ิเมตริ ก
โดยกลวิธีทำเป็ นกลุม่ ทำเป็ นคู่ และทำคนเดียว
อิทธิพลร่วมของกำรใช้ สำรกันเสียทัว่ ไปในครัวเรี ยนและควำมร้ อนต่ำต่อกำร
ยับยัง้ Escherichia coli ในผักกำดหอม
สำรสกัดเพคตินจำกกะหลำ่ ปลี (Brassica aleracea L. var capita L) ภูทบั
เบิก ตำบลวังบำล อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์
กำรศึกษำสภำพควำมต้ องกำรกำรใช้ งำนกำรเรี ยนผ่ำนเครื อข่ำย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (M-learning) สำหรับนักศึกษำปริ ญญำตรี
กำรพัฒนำสบูข่ ้ ำวบืมผัวและสบูถ่ ่ำนฝักมะขำม
รวม

28,000

อ.อภิวฒ
ั น์ คำภีระ

27,000
44,000
27,000

อ.วิลำสินี ดีปัญญำ
อ.วรชัย ศรี เมือง
อ.ยุภำ คำพะพล

75,000
13,000

อ.หยำดพิรุณ ศุภรำกรส
กุล
อ.สุรีรัตน์ มีผล

47,000
27,000

อ.สุรเชษฐ์ เอีย่ มสำอำง
อ.กำญจน์ คุ้มทรัพย์

10,000

อ.สุภำพร ผลจันทร์

30,000
30,000

อ.นฤมล บุญใหญ่
อ.อิสระ ตังสุ
้ วรรณ

20,000

อ.อำดุล จงรักษ์

37,000

อ.กำนต์ แก้ มพงษ์

36,000

อ.ธนำวรรณ สุขเกษม

18,000

อ.ฐิ ณำภัณฑ์ นิธิยวุ ิทย์

27,000
629,000

อ.วิไลพร ปองเพียร

ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทวิจัยเพื่อกำรเรียนกำรสอน ปี กำรศึกษำ 2556
ลำดับ
001
002

ชื่อโครงงำน
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนวิชำเคมีเกี่ยวกับน ้ำหอมเรื่ องน ้ำมันหอม
ระเหย โดยกำรเขียนรำยงำนกำรค้ นคว้ ำของนักศึกษำสำขำวิชำเคมี
กำรศึกษำแนวโน้ วควำมต้ องกำรหลักสูตรปริ ญญำตรี สำขำเทคโนโลยี
มัลติมีเดียของนักเรียนและผู้ใช้ งำนบัณฑิตภำยในจังหวัดเพชรบูรณ์
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
10,000
ผ.ศ.ถนอมนวล
พรหมบุญ
30,000
อ.เขมปริ ตร ขุนรำช
เสนำ
40,000

ทุนอุดหนุนกำรโครงกำรวิจัยโครงกำรส่ งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2556
ลำดับ
001
002
003
004

ชื่อโครงงำน
ควำมหลำกหลำยของเห็ดในป่ ำชุมชนพัฒนพงษ์ จงั หวัดเพชรบูรณ์และแนว
ทำงกำรนำมำใช้ ประโยชน์
ควำมหลำกหลำยของเห็ดในป่ ำชุมชนพัฒนพงษ์ จงั หวัดเพชรบูรณ์
กำรศึกษำกำรขยำยพันธ์จำกสปอร์ ก้ ำนดอก และครี บเห็ดป่ ำในอำหำรพีดเี อ
และกำรใช้ ประโยชน์ของเห็ดป่ ำ
ควำมหลำยหลำยทำงชีวภำพและกำรใช้ ประโยชน์สมุนไพรบริ เวณพื ้นที่ภแู ผง
ม้ ำ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
156,666
ผ.ศ.ดร.พวงผกำ แก้ วกรม
70,833
70,833

อ.ธนำวรรณ สุขเกษม
ผ.ศ.ดร.พวงผกำ แก้ วกรม

100,000

ร.ศ.สุวิทย์ วรรณศรี

398,332

ทุนอุดหนุนกำรโครงกำรวิจัย ประเภทงบประมำณแผ่ นดิน ปี กำรศึกษำ 2556
ลำดับ
001
002
003
004

ชื่อโครงงำน
กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในอ่ำงเก็บน ้ำคลองลำกง อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
กำรศึกษำคุณภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำคลองลำกง
ควำมหลำกหลำยของสัตว์เลือ่ ยคลำนในสังคมป่ ำและฤดูกำรต่ำงกันในอ่ำง
เก็บน ้ำคลองกง
กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมสัมพันธ์กบั แหล่งที่อำศัย
ของนก ในอ่ำงเก็บน ้ำคลองลำกง
กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรสือ่ สำรสุขภำพหลังเกิดอุทกภัย

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
123,000
ร.ศ.สุวิทย์ วรรณศรี
184,400
184,700

อ.รุ่งนภำ เรื องโรจน์
ผ.ศ.อำดุล จงรักษ์

190,450

ร.ศ.สุวิทย์ วรรณศรี

249,746

ผ.ศ.ดร.พณณำ ตังวรรณ
้
วิทย์

005

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกำรหมักขยะอินทรี ย์โดยกระบวนกำรของเซลล์เชื ้อเพลิงจุล
ชีพ
รวม

204,973
1,137,269

ผ.ศ.ดร.ปิ ยรัตน์ มูลศรี

