ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททั่วไป ปี การศึกษา 2559
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 ำวเหนียวสี
ม่วง
กำรกำจัดฟอสฟอรัสในน ้ำเสียจำกกำรซักล้ ำงโดยแหนแดง
กำรบำบัดควำมกระด้ ำงในน ้ำบำดำลด้ วยถ่ำนกัมมันต์จำกเมล็ดมะขำม
กรณีศกึ ษำ ตพบลชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
อัตรำควำมชุกของโรคพยำธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย เขตอำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์
กำรประยุตน์ใช้ กำรตรึงเซลล์โพรไบโอติกด้ วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน่ ใน
ผลิตภัณฑ์เสำวรส
กำรศึกษำกระบวนกำรเรียนรุ้ของครูและนักเรี 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 2559
ลำดับ
001
002

ชื่อโครงงำน
ควำมหลำกหลำยชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมกำรบริ โภคอำหำรที่ปรุง
จำกแมลงกินได้ ตำมภูมิปัญญำท้ องถิ่น
ควำมหลำหลำยพันธุ์ข้ำวพื ้นเมืองเพชรบูรณ์ กำรอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูกำร
เผยแพร่สชู่ มุ ชนและโรงเรี ยนจังหวัดเพชรบูรณ์
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
290,000
อ.ธนำวรรณ สุขเกษม
400,000
690,000

ผ.ศ.ดร.ศศิธร แท่นทอง

ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่น ประเภทงบประมาณแผ่ นดิน ปี การศึกษา 2559
ลำดับ
001
002

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

ชื่อโครงงำน
เชื ้อเพลงชีวมวลอัดแท่งจำกภูมิปัญญำท้ องถิ่นสำหรับกำรผลิตโปรดิวร์ แก๊ ส
กำรออกแบบพัฒนำกังหันน ้ำหัวน ้ำต่ำทีเ่ หมำะสม สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ในตำบลน ้ำก้ อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่ำนกระบวนกำรมีสว่ นร่วม
ของชุมชน
กำรส่งเสริ มกำรจัดกำรจัดทำคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมุง่ สู่
กำรเป็ นเมืองคำบอนต่ำ
กำรหำแนวทำงอนุรักษ์ ชนิดพันธุ์ปนู ้ำจืดวงศ์ Potamidae ชนิดหำยำกและ
กำรเพำะเลี ้ยงนอกถิ่นกำเนิด
กำรบูรณำกำรควำมรู้และภูมิปัญญำท้ องถิ่นของพืชสมุนไพรประจำถิ่น
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรบริ หำรจัดกำรขยะชุมชนต่อยอดสูเ่ ชิงพำณิชย์
เทคโนโลยีกำรกำจัดขยะแบบครบวงจรทีเ่ หมำะสมกับองค์กรปกครองท้ องถิ่น
กำรพัฒนำรูปแบบที่เหมำะสมกับกำรผลิตปุ๋ ยหมักจำกขยะชุมชน
กำรสร้ ำงต้ นแบบทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของประชำชนในกำรกำจัดขยะ
กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ และสิง่ แวดล้ อมของสถำนที่กำจัด
ขยะ
กำรพัฒนำแบบจำลองแก้ ไขปั ญหำโภชนำกำรชุมชนโดยกำรใช้ เทคนิคเชิง
วิเครำะห์แบบลำดับชัน้
กำรจัดกำรสิง่ แวดล้ อมและทรัพย์ยำกรธรรมชำติตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในกำรส่งเสริ มกำรบริ โภคผักและ
ผลไม้ สำหรับเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน
ชุดผลิตไบโอดีเซลจำกน ้ำมันใช้ แล้ วโดยใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยำจำกธรรมชำติ

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
750,000
อ.อิสระ ตังสุ
้ วรรณ์
725,000
ผ.ศ.สุพจน์ เกิดมี

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น ้ำส้ มสำยชูหมักจำกมะขำม และแนวทำงกำรสร้ ำง
มูลค่ำเพิม่ เชิงพำณิชย์
ฤทธิ์กำรต้ ำนเชื ้อแบคทีเรี ยของสำรสกัดลูปินิฟอลินจำกลำต้ นชะเอมเหนือต่อ
เชื ้อบำซิลลัส ซีเลียส
กำรจพแนกพันธุ์และกำรวิเคำระห์ควำมสัมพันธ์ทำงพันธุ์กรรมของข้ ำว
พื ้นเมืองด้ วยเทคนิค อำร์ เอพีดี
ผลกำรแปลรูปต่อสำรต้ ำนอนุมลู อิสระของข้ ำวเหนียวดำสำเร็จรูปบรรจุถงุ รี
ทอร์ ต

350,000

อ.กำญจน์ คุ้มทรัพย์

440,000
571,000
100,500
179,000
248,000
145,000
208,000

ผ.ศ.ดร.พวงผกำ แก้ ว
กรม
อ.สุรำงค์รัตน์ พันแสง
อ.พรทวี กองร้ อย
อ.พิณทิพย์ แก้ วแกมทอง
อ.อิสระ ตังสุ
้ วรรณ์
อ.ธนำวรรณ พิณะเวศน์
อ.พรทวี กองร้ อย

260,640

อ.ดวงจันทร์ สีหำรำช

455,000
18,000

อ.อัคกะบัทคำน ปำทำน
อ.ธีรำรัตน์ คงทน

180,000
180,000

อ.ศศิกำนต์ ปำนปรำณี
เจริ ญ
อ.ธนำวรรณ สุขเกษม

75,000

อ.กมล อยูส่ ขุ

116,000

อ.สุรเชษฐ เอีย่ มสำอำง

50,000

อ.ขวัญจิตร อนุกลู วัฒนำ

019
020
021
022
023

กำรวิจยั แบบมีสว่ นร่วมเพื่อลดกำรใช้ สำรเคมีกำจัดวัชพืชโดยใช้ สำรที่เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้ อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
พัฒนำแอพพลิเคชัน่ เสริ มกำรเรียนรู้เรื่ องอุปกรณ์ไอซีทีนำ่ รู้ร่วมกับเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน โดยใช้ ผงั ควำมคิดทำงปั ญญำ
วิชำระบบคอมพิวเตอร์ และสถำปัตยกรรม ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ระบบวำงแผนกำรท่องเที่ยวอัตโนมัติ จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรศึกษำกระบวนกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ลกู ชิ ้นหมูสเู่ ชิงพำณิชย์
รวม

180,000

ผ.ศ.ดร.ศศิธร แท่นทอง

60,000

อ.เขมปริ ตร ขุนรำชเสนำ

36,200

อ.เจษฏำพร ปำคำวัง

60,000
179,200
5,004,040

อ.ไพศำล สุธีบรรเจิด
อ.ตรี ชฏำ อุทยั ดำ

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

003
004

005
006
007

ชื่อโครงงำน
ระบบสุขภำพและฟื น้ ฟูสขุ ภำพคนพิกำรขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำป่ ำ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กำรศึกษำอัตรำชุกภำวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส ใน
นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ผลของกำรปรับสมดุลร่ำงกำยด้ วยมณีเวชต่อกำรปวดเมื่อยกล้ ำมเนื ้อใน
ผู้สงู อำยุ
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและจัดกำรด้ ำนสิง่ แวดล้ อมต่อยอดภูมิปัญญำ
ท้ องถิ่นในกำรแปรรูปมะขำมด้ วยวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีจงั หวัด
เพชรบูรณ์
กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพโดยกำรมีสว่ นร่วมของขุม
ชนบ้ ำนนำงัว่ หมูท่ ี่ 11 ตำบลนำงัว่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พฤติกรรมกำรใช้ เครื อข่ำยสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์
กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรปรับพื ้นฐำนควำมรู้วิชำคณิตศำสตร์ กอ่ นเข้ ำเรี ยน
ของนักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ชนปี
ั ้ ที่ 1
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
85,000
อ.มงคล นรำศรี
40,000

อ.กัญญำรัตน์ เดือน
หงำย

66,100

อ.เพชรธยำ แป้นวงษำ

350,000

อ.พิณทิพย์ แก้ วแกมทอง

68,740

อ.สุภำพร วิสงุ เร

56,300

อ.หยำดพิรุณ ศุภรำกรส
กุล
ผ.ศ.อำดุลย์ จงรักษ์

30,000
696,140

