ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทวิจัยและทำโครงงำนของนักศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2555
ลำดับ
001
002

ชื่อโครงงำน
กำรสร้ ำงแฟ้มข้ อมูลสำหรับประมวลผลด้ วยโปรแกรม R
กำรพัฒนำเครื่ องดื่มรังนกสำเร็ จรูปเสริ มสำรกำยำจำกน ้ำข้ ำวกล้ องงอก

003
004

กำรบำบัดทองแดงในส ้ำเสียสังเครำะห์โดยใช้ เปลือกส้ มโอ
ควำมรู้ทศั นติ และกำรปฏิบตั ิตนในกำรป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษำ
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
ดำรออบแบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรทุนอุดหนุน
ผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ตกรณีศกึ ษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
กำรศึกษำโคโมโซมของหอยก้ นตัดในลำน ้ำเข็ก
กำรออกแบบและพัฒนำระบบศิษย์เก่ำนักเรี ยนนักศึกษำแผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
กำรกำจัดหอยเชอรี่ ด้วยผักคูณและสำรชีวภำพจำกฝักคูณ
กำรสร้ ำงกรำฟิ กของสนำมไฟฟ้ำและไดโพลโมเม้ นต์ แบบ 3 มิติโดยใช้
โปรแกรม Mathematica
กำรบำบัดน ้ำเสียด้ วยพืชตระกูลบอล
รวม

005
006
007
008
009
010

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
2,000
อ.ชูเกียรติ โพนแก้ ว
2,000
อ.กฤติกำ บูรณโชค
ไพศำล
2,000
อ.พิณทิพย์ แก้ วแกมทอง
2,000
อ.กมลวรรณ ศรี ปลัง่
2,000

อ.เจษฏำพร ปำคำวัง

2,000
2,000

ผ.ศ.ดร.พวงผกำ แก้ วกรม
อ.เอกชัย วอสูงเนิน

2,000

ผ.ศ.ดร.ศศิธร แท่นทอง
อ.อำทิตย์ หู้เต็ม

2,000

2,000
20,000

อ.ฤทัยรัตน์ น้ อยคนดี

ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททั่วไป ปี กำรศึกษำ 2555
ลำดับ
001
002
003
004
005

ชื่อโครงงำน
งบประมำณ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรอำคำรและสถำนที่ มหำวิทยำลัยรำช 30,000
ภัฏเพชรบูรณ์
กำรเปลีย่ นแปลงคุณภำพน ้ำและดินหลังกำรบำบัดน ้ำเสีย
30,000
กำรพัฒนำอำหำรเส้ นจำกแป้งถัว่ เขียวเพำะงอก
30,000
กำรประมำณพำรำมิเตอร์ ของกำรแจกจแงแบบทวินำมโดยวิธีกำรประมำณ
แบบเบส์ภำยใต้ กำรสูญเสียควำมคลำดเคลือ่ นกำลังสอง
กำรเปรี ยบเทียบวิธีกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ กรณีข้อมูลมีกำรแจกแจง
แบบเรขำคณิต

30,000
30,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.ทัสนันท์ ตรี นนั ทรัตน์
อ.รุ่งนภำ เรื องโรจน์
อ.กฤติกำ บูรณโชค
ไพศำง
อ.ดำญจนำ ใจบุญ
อ.หยำดพิรุณ ศุภรำกรส
กุล

006
007
008
009
010
011

สร้ ำงเตำเพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภำพของเตำเผำถ่ำนภูมิปัญญำท้ องถิ่น
แบบแนวตังและแบบแนวนอน
้
กำรศึกษำกำรย้ อมสีจีวรด้ วยวิธีธรรมชำติ
กำรอยูร่ อดของ E.coil. L.monocytogenses และ Salmonella spp ใน
ผลิตภัณฑ์ผกั ผดและผักสดที่ผำ่ นกำรแปรรูปเล็กน้ อย
ผลของกำรเตอมสำรไฮโดรคอลลอยด์ตอ่ คุณภำพของแงก๋วยเตี๋ยวสำเร็ จรูป
กำรบำบัดน ้ำเสียชุมชนด้ วยถ่ำนกำมันต์จำกเม็ดมะขำม
กำรสร้ ำงชุดกำรสอนบทพิสจู น์ทฤษฏีบทปี ทำโกรัสแนวใหม่ด้วยโปรแกรม

30,000

ผ.ศ.สุพจน์ เกิดมี

30,000
30,000

ดร.เสำวภำ ชุมณี
อ.กำนต์ แย้ มพงษ์

30,000
30,000
25,000

อ.ขวัญจิตร อนุกลู วัฒนำ
อ.ฤทัยรัตน์ น้ อยคนดี
อ.อภิวฒ
ั น์ คำภีระ

25,000

อ.ประคอง ผิวแก้ ว

15,000
15,000

อ.ลักษณ์คณำ พงษ์
สุพรรณ
อ.ชลธิษำ แมนมณี

15,000
15,000

อ.นฤมล บุญใหญ่
อ.กมลวรรณ ศรี ปลัง่

15,000

อ.กมล อยูส่ ขุ

The Geometer Sketchpad GPS
012

013

014

015
016

017

ปั จจัยที่มีผลต่อต้ นทุนกำรผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนจำกกำรปลุกยำสูบ
ของชำวเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
กำรสึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่ใช้ ห้องปฏิบตั ิกำรของหลักสูตร
สำขำวิชำสำรธำรณสุขศำสตร์
กำรศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อภำวะสุขภำพของประชำชนในองค์กำรบริ หำรส่วน
ตำบลในเขตอ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โครงกำรศึกษำคุณภำพชีวติ ของคุณแม่วยั ใส อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ควำมสัมพันธ์ของควำมรู้ ควำมเชื่อในประสิทธิภำพแห่งตนในกำรบริ โภคอำ
หรำ กับกำรป้องกันภำวะทุพโภชนำกำรของนักศึกษำ
ควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยท้ องถิ่นกับชุมชนในกำรป้องกันโรค
ไข้ เลือดออก ต.นำงัว่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
รวม

395,000

ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทวิจัยเพื่อกำรเรียนกำรสอน ปี กำรศึกษำ 2555
ลำดับ
001
002
003
004

ชื่อโครงงำน
กำรแก้ ปัญหำกำรทำโจนท์เรื่ องหน่วยและกำรแปลงหน่วยในวิชำเคมี
อุตสำหกรรมและสิง่ แวดล้ อม สำหรับนักศึกษำวิชำเคมีโดยใช้ แบบฝึ กทักษะ
กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและปฏิสมั พันธ์ในชันเรี
้ ยนของนักศึกษำโดย
ใช้ กำรเรี ยนแบบกลุม่ ช่วยเรี ยนรำยบุคคล วิชำภำคและสรี รวิทยำ
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนและควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของ
นักศึกษำที่ได้ รับกำรเรี ยนรู้แบบร่สมมือด้ วยวิธีแบ่งกลุม่ วิชำธำรณสุขชันน
้ ำ
กำรพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนรำยวิชำ 4000101วิทยำศำสตร์ ในชีวติ ประจำวัน
ด้ วยยุทธวิธีกำรเรียนรู้แบบ Story Line สำหรับนักศึกษำปริ ญญำตรี ครุศำสต์

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
10,000
อ.ศศิกำนต์ ปำน
ปรำณีเจริ ญ
10,000
อ.สุรีรัตน์ มีผล
10,000

อ.ชลธิชำ บุญเรี ยน

10,000

ผศ.ดร.สรรฤดี ดีปู่

005
006
007

008

กำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่ได้ รับกำรเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยวิธี
แบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์วิชำ กำรรักษำพยำบำลเบื ้องต้ นและชันสู
้ ง
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของนักศึกษำในวิชำชีวเคมีพื ้นฐำนเรื่ องคำ
โบร์ ไฮเดรต โดยกำรจับคูด่ แู ลกัน
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนและควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เรี ยนรูแบบ
ร่วมมือด้ วยวิธีแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์วิชำตรรกศำสตร์ เชิงคณิตศำสตร์ เรื่ องกำร
พิสจู น์ควำมสมเหตุสมผลของข้ อโต้ แย้ ง
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนวิชำเคมีอนินทรี ย์ 2 เรื่ องสำรประกอบโคออร์ ดิ
ชันและพฤติกรรมด้ ำนคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษำวิชำเคมีทไี่ ม่ได้ รับกำร
จัดกำรเรี ยนรู้แบบกลุม่ เพื่อนช่วยเพื่อน
รวม

10,000

อ.มงคล นรำศรี

10,000
10,000

ผ.ศ.ชะหน่ำย มัง
คลำรัตนศรี
ผ.ศ.อำดุล จรักษ์

10,000

อ.วิไลพร ปองเพียร

80,000

ทุนอุดหนุนกำรโครงกำรวิจัยโครงกำรส่ งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2555
ลำดับ
001

ชื่อโครงงำน
กำรพัฒนำรูปแบบกำรวิจยั เชิงบูรณำกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
กรณีศคกษำ ต.วังบำล อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
115,000
ผ.ศ.ดร.พณณำ ตัง้
วรรณวิทย์
115,000

ทุนอุดหนุนกำรโครงกำรวิจัย ประเภทงบประมำณแผ่ นดิน ปี กำรศึกษำ 2555
ลำดับ
001

ชื่อโครงงำน

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไข่น ้ำแผ่น
126,605
อ.วิลำสินี ดีปัญญำ
กำรเพิม่ ผลผลิตผักปลอดสำรเคมีทำงกำรเกษตรแบบมีสว่ นร่วมของเกษตรกรใน 29,526
ร.ศ.สุวิทย์ วรรณศรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
เทคนิคกำรเพิม่ ผลผลิตขิงโดยเกษตรกรตำบลวังบำล อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์
147,630
ผ.ศ.อำดุล จงรักษ์
กำรมีสว่ นร่วมของเกษตรเพื่อกำรไม่ใช้ สำรเคมีทำงกำเกษตร
68,894
อ.ชูเกียรติ โพนแก้ ว
กำรเปรี ยบเทียบกำรสะสมสำรเคมีกลุม่ ออร์ กำโนฟอสเฟสและคำร์ บำเมตในดิน 246,050
ร.ศ.สุวิทย์ วรรณศรี
และกระหลำ่ ดอกที่ปลุกโดยใช้ และไม่ใช้ สำรเคมีปอ้ งกันกำจักศรัตรูพืช
กำรปรับปรุงพันธุ์มะขำมหวำนต้ ำนเชื ้อรำด้ วยเทคนิคกำรวิเครำะห์ลำยพิมพ์ดี
524,900
ร.ศ.ดร.เบญจพร ศรี
เอ็นเอร่วมกับกำรเพำะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและกำรฉำยรังสีแกมมำ
สุวรมำศ

กำรผลิตถ่ำนกัมมันต์จำกฝักมะขำมที่เสียหำยจำกรำเพื่อใช้ ประโยชน์เชิง
พำณิชย์
รวม

131,300
1,274,905

ผ.ศ.ดร.ปิ ยรัตน์ มูล
ศรี

