ทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2558
ลำดับ
001
002

ชื่อโครงงำน
ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้ บริกำรงำนบริ หำรและธุรกำร คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
กำรศึกษำกำรสร้ ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบตั ิงำนของข้ ำรำชกำรและ
บุคลำกร มหำวิทยำลัยเพชรบูรณ์
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
12,000
นำงสำววนิดำ ภักดิ์จงุ
12,000

นำยสันธยำ นันทพรหม

24,000

ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททั่วไป ปี การศึกษา 2558
ลำดับ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

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

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

อ.ขวัญจิตร อนุกลู
วัฒนำ
อ.สุภำพร วิสงุ เร
อ.กฤติกำ บูรณโชค
ไพศำล
อ.พรทวี กองร้ อย
อ.ฤทัยรัตน์ น้ อยคนดี

44,000

อ.กัญญำรัตน์ เดือน
หงำย
อ.กำนต์ แย้ มพงษ์

30,000

ผ.ศ.ทิวำพร ขันผนึก

25,000

อ.ธนำวรรณ สุขเกษม

292,000

ทุนอุดหนุนการโครงการวิจัยโครงการส่ งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2558
ลำดับ
001

ชื่อโครงงำน
ควำมหลำกหลำยพันธุ์ข้ำวพื ้นเมืองและกำรอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ของข้ ำว
พื ้นเมืองเพชรบูรณ์
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
510,000
ร.ศ.ดร.ศศิธร แท่นทอง
510,000

ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่น ประเภทงบประมาณแผ่ นดิน ปี การศึกษา 25558
ลำดับ
001
002

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

ชื่อโครงงำน
ผลของกำรใช้ ปยสดเพื
ุ๋
่อปรับสภำพโครงสร้ ำงดินและผลิตม่วงน ้ำดอกไม้ สที อง
ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรพัฒนำชุดกำรเรี ยนวิทยำศำสตร์ เรื่ องภูมิปัญญำท้ องถ่นกำรใช้ ประโยชน์
จำกำรผลิตมะม่วงน ้ำดอกไม้ สที องของชุมชน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์
บูรณำกำรควำมรู้มะม่วงน ้ำดอกไม้ ในเขตพื ้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก เพื่อกำร
ส่งออก
กำรจัดกำรควำมรู้เรื่ องมะม่วงน ้ำดอกไม้ ในเขตพื ้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก
กำรพัฒนำสำรสนเทศมะม่วงน ้ำดอกไม้
วิเคำะห์เปรียบเทียบต้ นทุน-กำไรจำกกำรปลุกมะม่วงน ้ำดอกไม้ เพือ่ กำร
ส่งออกไปยังจีนกับเวียดนำม
กำรส่งเสริ มกำรผลิตข้ ำวเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
กำรศึกษำผลของปุ๋ ยเคมีสตู รต่ำงๆที่มีผลต่อกำรเจริ ญเติบโตของแหนแดง
กำรพัฒนำปุ๋ ยชีวภำพจำกแหนแดง
กำรเปรี ยบเทียบกำรปลุกข้ ำวด้ วยแหนแดงสดและปุ๋ ยชีวภำพจำกแหนแดง
กำรจัดกำรพลังงำนและสิง่ แวดล้ อมชุมชนเพื่อกำรส่งเสริ มกำรท่องเที่ยว
อำเภอเขำค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รูปแบบกำรจัดกำรพลังงำนชุมชนเพื่อส่งเสริ มกำรท่องเที่ยวในพื ้นที่อำเภอเขำ
ค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรส่งเสริ มกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเขำค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรมีสว่ นร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริ มกำรท่องเที่ยว
อำเภอเขำค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
123,500
อ.อิสระ ตังสุ
้ วรรณ์
50,000

ผ.ศ.สุวิทย์ วรรณศรี

10,000

อ.ไพศำล สุธีบรรเจิด

81,045
65,500
46,500

อ.ทัสนันท์ ตรี นนั ทำรัตน์
อ.ยุภำ คำพะพล
อ.ดวงจันทร์ สีหำรำช

42,000
37,700
42,000
50,000
62,640

อ.สุรำงรัตน์ พันแสง
ผ.ศ.สุพจน์ เกิดมี
อ.สุรำงรัตน์ พันแสง
ผ.ศ.ดรพวงผกำ แก้ วกรม
อ.พิณทิพย์ แก้ วแกมทอง

150,000

อ.อำทิตย์ หู้เต็ม

120,000
150,000

อ.ศรัญญำ ตรี ทศ
อ.ธนำวรรณ พิณะเวศน์

015
016
017
018
019
020
021

022
023
024
025
026
027

028
029

ปั จจัยที่มีผลต่อต้ นทุนกำรผลิต ผลผลิตและผลตอบแทนจำกกำรปลุกมัน
สำปะหลังของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
กำรประเมินคุณค่ำทำงโภชนำกำรในกระยำสำรทจำกข้ ำวกล้ องพญำลืมแกง
ผลของโปรแกรมส่งเสริ มสุขภำพต่อดัชนีชีวดั ภำวะอ้ วนในนักศึกษำสำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์
กำรศึกษำผลสัมฤทิ์ทำงกำรเรี ยนและควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เรี ยนรู้
แบบร่วมมือด้ วยระบบพีเ่ ลี ้ยงวิชำกำรบวนกำรแก้ ปัญหำและกำรตัดสินใจ
กำรเตรี ยมไฟโบรอินเมมเบรนที่มรี ูพรุนระดับไมโครเมตรโดยใช้ วิธีกำรอิมลั ชัน
กำรมีสว่ นร่วมของนักศึกษำต่อกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์
กำรบริ หำรจัดกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูกมะม่วงพันธุ์น ้ำดอกไม้ ด้วยแนวคิดวอ
เตอร์ ฟตุ พริ น้ ท์ กรณีศกึ ษำมะม่วงน ้ำดอกไม้ ชองชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรศึกษำสำรสกัดหยำบจำกพืชสมุนไพรท้ องถิ่น 4 ชนิด ต่อกำรยับยัง้
Colletotrichum gloeoosporioides Sacc.ในมะม่วงน ้ำดอกไม้
ปริ มำณธำตุอำหำรและคุณค่ำทำงโภชนำกำรในมะม่วงน ้ำดอกไม้ ในเขตเพำะ
ปลุกตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรจัดกำรธำตุอำหำรพืชเพื่อเพิม่ คุณภำพผลผลิตมะม่วงน ้ำดอกไม้ ในพื ้นที่
ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรวิเครำะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl ในมะม่วงน ้ำดอกไม้ เพื่อใช้ บง่ ชี ้
เอกลักษณ์ประจำพันธุ์
กำรศึกษำแนวโน้ วควำมต้ องกำรหลักสูตรกำรแพทย์แผนำทยบัณฑิตคณะ
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ประสิทธิผลของสือ่ วิดิทศั น์ในกำรส่งเสริ มพฤติกรรมกำรบริ โภคผักผลไม้ ของ
เด็กก่อนวัยเรี ยน โรงเรี ยนบ้ ำนกกไทร ตำบลน่ำป่ ำ อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์
อัตรำควำมชุกของพยธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่ำ จังหวัด
เพชรบูรณ์
ผลกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนหลักสูตรวิทยำศำสตร์ บณ
ั ฑิตตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ TQF ของนักศึกษำปริ ญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
รวม

41,500
35,000
57,000

อ.หยำดพิรุณ ศุภรำกรส
กุล
อ.ตรี ชฏำ อุทยั ดำ
อ.ชนำกำนต์ วิญญกุล

30,000

ผ.ศ.อำดุลย์ จงรักษ์

30,000
35,000

ผ.ศ.ดร.ปิ ยรัตน์ มูลศรี
อ.มงคล นรำศรี

90,800

อ.พรทวี กองร้ อย

45,000

อ.ธนำวรรรณ สุขเกษม

76,000

อ.รุจิรำ คุ้มทรัพย์

124,500

อ.กำญจน์ คุ้มทรัพย์

90,000

อ.สุรเชษฐ เอีย่ มสำอำง

34,500

อ.สุพำพร วิสงุ เร

25,000

อ.ธีรำรัตน์ คงทน

40,000

อ.กัญญำรัตน์ เดือน
หงำน
อ.เขมปริ ตร ขุนรำชเสนำ

21,450

1,806,635

ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสร้ างองความรู้ พัฒนาท้ องถิ่นงบประมาณแผ่ นดิน ปี การศึกษา 2558
ลำดับ
001
002
003
004
005

006
007

008
009
010
011

ชื่อโครงงำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรใช้ ประโยชน์ของชุมชนจำกพืชสมุนไพร
และเห็ดในพื ้นที่อำ่ งเก็บน ้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสมุนไพรในพื ้นที่อำ่ งเก็บน ้ำคลองลำกง
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรใช้ ประโยชน์จำกเห็ดในพื ้นที่อำ่ งเก็บน ้ำ
คลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรพัฒนำชุดกำรเรี ยนกำรสอนวิทยำศำสตร์ เรื่ องกำรใช้ ประโยชน์จำก
สมุนไพรของชุมชนวังท่ำดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรศึกษำกำรยับยังกำรท
้
ำงำนของเอนไซม์ BAD2 ต่อกำรสร้ ำงสำรหอมและ
กำรเปรี ยบเทียบปริ มำณกำรสร้ ำงสำรหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน)กรด
แกมมำแอมิโนบิวทิริก (GABA) และสำรต้ ำนอนุมลู อิสระของข้ ำวกล้ องงอก
ของข้ ำวลืมผัวในระยะพลับพลึงถึงระยะหลังกำรเก็บเกี่ยว เพื่อหำสมดุลที่มี
ประสิทธิภำพของปริ มำณสำรต่อกำรเพิม่ มูลค่ำของข้ ำวลืมผัวและกำรผลิต
อำหำรสุขภำพสำหรับผู้สงู อำยุ ในกลุม่ เกษตรอินทรี ย์ อำเภอเขำค้ อ จังหวัด
เพชรบูรณ์
ศึกษำกำรสร้ ำงสำรหอม หอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) เพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต
ข้ ำวไร่ลมื ผัว โดยกำรยับยังกำรท
้
ำงำนของ BAD2
ศึกษำเปรี ยบเทียบสำรหอม หอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) กรดแกมมำแอมิโน
บิวทิริก (GABA) และสำรต้ ำนอนุมลู อิสระของข้ ำวกล้ องงอกของข้ ำวลืมผัวใน
ระยะพลับพลึงถึงระยะหลังกำรเก็บเกี่ยว เพื่อหำสมดุลที่มีประสิทธิภำพของ
ปริ มำณสำรต่อกำรเพิม่ มูลค่ำของข้ ำวลืมผัวสูเ่ ศรษกิจชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน
จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพข้ ำวไร่ลมื ผัวสำหรับผู้สงู อำยุเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน
ภูมิปัญญำท้ องถิ่นกำรจัดกำรภัยพิบตั ิทำงธรรมชำติเพื่อกำรพึง่ พำตนเองของ
วิถีชมุ ชน
กำรวิเครำะห์ปริ มำณสำรประกอบฟี นอลิกทังหมดและสำรต้
้
ำนอนุมลู อิสระใน
ข้ ำวฮำงงอกพญำลืมแกง
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวพญำลืมแกงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชมุ ชนอำเภอ
น ้ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
77,600
ร.ศ.สุวิทย์ วรรณศรี
240,000

ร.ศ.สุวิทย์ วรรณศรี

259,400

อ.เจษฏำพร ปำคำวัง

199,000

อ.เขมปริ ตร ขุนรำชเสนำ

323,800

อ.วิไลพร ปองเพียร

385,400

อ.เสำวภำ ชุมณี

377,600

อ.ชนำกำรต วิญญกุล

362,200

อ.รุจิรำ คุ้มทรัพย์

327,000

อ.อัคกะบัคคำน ปำทำน

346,500

อ.วิไลพร ปองเพียร

346,500

อ.วิลำสินี ดีปัญญำ

รวม

3,245,000

