 ทุนวิจัยภายนอกที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับ ปงบประมาณ 2548 
ที่
1

2
3
4

5

6
7

8
9

ชื่อโครงการ

ผูวิจัย

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

100,000

เครือขายการวิจัย
ภาคเหนือตอนลาง

22,788

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายนอก
ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายนอก
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ
ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน
องคการบริหารสวน
ตําบลไรออ ย

การจัดการทองเทีย่ วเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในพืน้ ที่สวนนกธรรมชาติปาชุมชนเขาเหล็ก
บานวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

นายมณฑณ ศรีสุข

สํารวจคนควาแหลงศิลปกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ

นายเอกพงศ วรรณจักร

โครงการจัดทําแผนชีวิตและปจจัยการผลิต

นายประพันธ แจงเอี่ยม
นางสาวดวงพร บี่หัตถกิจกูล

60,000

ผศ.จรูญ คําทิพย

32,500

ผศ.เชาว เพ็ชรราช

27,500

นางสาวสุชาดา เจียพงษ

30,000

นายประพันธ แจงเอี่ยม

30,000

ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
ผศ.อรพินธุ พูนนารถ
นางปยะนุช เส็งชา
นางสาวไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
นายประพันธ แจงเอี่ยม

40,000
-

โครงการสํารวจความรอบรูเกี่ยวกับการใชน้ําและบําบัด
น้ําเสียของประชาชนในเขตเทศบาล ต.ศรีพนมมาศ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
สถานภาพและศักยภาพของน้ําเสียในเขตเทศบาล
ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
วัฒนธรรมภาษาถิน่ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
กรณีศึกษาการสูญหาย คงอยูและเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาชุมชนคลองวัดไพร ต.ไรออย อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ เพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชนโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณา
การเพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

รวม

342,788

สกว.
เครือขาย
มหาวิทยาลัย
ภาคเหนือตอนลาง

 ทุนวิจัยภายในที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับ ปงบประมาณ 2548 
งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

นางเยาวเรศ แตงจวง

15,000

นางสาวสุพัตรา ธิมาคํา

31,725

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน
ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน

นางสาวศิริกาญจน ศรีวิศาล

8,000

3.2 วิจัยประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ผศ.สมพิศ สุขแสน
นางสาวสุพัตรา ธิมาคํา
นางสาวปาริชาติ คณะธรรม

8,000

3.3 วิจัยประเมินหลักสูตรศิลปกรรม

นายจาตุรันต จริยารัตนกูล
นางสาวไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

8,000

3.4 วิจัยประเมินหลักสูตรสารสนเทศศาสตรฯ

ผศ.อรพินธุ พูนนารถ
นางสาวรัชนีวรรณ ขําประดิษ

8,000

วิจัยติดตามบัณฑิต

นางสาวอาทิตยา พวงบางโพ

4,000

ที่

ชื่อโครงการ

1

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
กระบวนการและรูปแบบในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
แบบมีสวนรวมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
วิจัยประเมินหลักสูตร
3.1 วิจัยประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษ

2

3

4

รวม

ผูวิจัย

82,725

รายชื่ออาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่นําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ผลงาน

สถานที่

วัน/เดือน/ป

1

รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช สวัสดิรักษาและสุภาษิต
วรรณกรรมทองถิ่นจาก
ต.ทุงยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

วิทยาลัยครูยูซี 1-6 ธันวาคม 48

2

อาจารยสุชาดา เจียพงษ

วิทยาลัยครูยูซี 1-6 ธันวาคม 48

Plang Grammar as Spoken in
Huay Namk Hun Village,
Chiang Rai Province.

 ทุนวิจัยภายนอกที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับ ปงบประมาณ 2549 
ที่

ชื่อโครงการ

1

การจัดการทองเทีย่ วเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในพืน้ ที่สวนนกธรรมชาติปาชุมชนเขาเหล็ก
บานวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการสํารวจความรอบรูเกี่ยวกับการใชน้ําและบําบัด
น้ําเสียของประชาชนในเขตเทศบาล ต.ศรีพนมมาศ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
สถานภาพและศักยภาพของน้ําเสียในเขตเทศบาล
ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

2
3

4

5

6

การพัฒนาชุมชนคลองวัดไพร ต.ไรออย อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ เพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชนโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของผูน ํา
ชุมชนที่เอื้อตอการฟนฟูและเฝาระวังปญหาอุทกภัยโดย
ความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลหัวดงและองคการ
บริหารสวนตําบลแมพูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

รวม

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

นายมณฑณ ศรีสุข

75,000

เครือขายการวิจัย
ภาคเหนือตอนลาง

ดร.ชัชภูมิ สีชมภู

10,000

ผศ.จรูญ คําทิพย

32,500

ผศ.เชาว เพ็ชรราช

27,500

นายประพันธ แจงเอี่ยม

30,000

สกว.
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ
องคการบริหารสวน
ตําบลไรออ ย

ผูวิจัย

นายประพันธ แจงเอี่ยม

90,000

งบประมาณจังหวัด
(50,000)
อบต.แมพลู
(40,000)

 ทุนวิจัยภายในที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับ ปงบประมาณ 2549 
ที่

ชื่อโครงการ

1

5

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
กระบวนการและรูปแบบในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
แบบมีสวนรวมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
สํารวจขอมูลพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในเขต อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ
วัฒนธรรมภาษาถิน่ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
กรณีศึกษาการสูญหาย คงอยูและเปลี่ยนแปลง
อัฐมีบชู าพิธีกรรมเพื่อการสืบทอด

6

ทุนทางวัฒนธรรมกรณีความเชื่อเรือ่ งลายผา

2

3
4

รวม

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

นางเยาวเรศ แตงจวง

15,000

นางสาวสุพัตรา ธิมาคํา

31,725

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน
ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน

นางสาวไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

36,000

คณะมนุษยศาสตรฯ

นางสาวสุชาดา เจียพงษ

18,395

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน
ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน
คณะมนุษยศาสตรฯ

ผูวิจัย

นางสาวมุทิกาญจน จิวาลักษณ
นางสาวมุทิกาญจน จิวาลักษณ

ทุนวิจัยภายนอกที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับ ปงบประมาณ 2548 - 2549
ที่

ชื่อโครงการ

1

การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมี
สวนรวมของชุมชนในพื้นที่สวนนก
ธรรมชาติปาชุมชนเขาเหล็ก บานวังแดง
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ
สํารวจคนควาแหลงศิลปกรรมในจังหวัด
อุตรดิตถ
โครงการจัดทําแผนชีวิตและปจจัยการ
ผลิต
โครงการสํารวจความรอบรูเกี่ยวกับการ
ใชน้ําและบําบัดน้ําเสียของประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
สถานภาพและศักยภาพของน้ําเสียในเขต
เทศบาล ต.ศรีพนมมาศ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
วัฒนธรรมภาษาถิ่น อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ กรณีศึกษาการสูญหายคงอยู
และเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาชุมชนคลองวัดไพร
ต.ไรออยอ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
เพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชน
โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษาวัฒนธรรมซอเมืองนาน
ศิลปกรรมวัดพระฝาง
รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีในองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถโดยใช
ภูมิปญญาทองถิ่น
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล
หัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

2
3
4

5

6

7

8
9
10
11

12

ผูวิจัย

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

นายมณฑณ ศรีสุข

100,000

เครือขายการวิจัย
ภาคเหนือตอนลาง

นายเอกพงค วรรณจักร

22,788

นายประพันธ แจงเอี่ยม
นางสาวดวงพร บี่หัตถกิจกูล
ผศ.จรูญ คําทิพย

60,000

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายนอก
ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายนอก
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ

ผศ.เชาว เพ็ชรราช

27,500

นางสาวสุชาดา เจียพงษ

30,000

นายประพันธ แจงเอี่ยม

30,000

องคการบริหารสวน
ตําบลไรออย

ดร.ชัชภูมิ สีชมภู

40,000

สกว.

ผศ.คึกฤทธิ์ พันธุวิไล
นายอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
นางสาวสุชาดา เจียพงษ

40,000
20,000
150,000

ทุนสวนตัว
ทุนสวนตัว
สกว.

นายประพันธ แจงเอี่ยม

20,000

เทศบาลตําบลหัวดง

32,500

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
ศูนยมานุษยวิทยา สิ
รินธร

ที่

ชื่อโครงการ

13

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน
เทศบาลตําบลทาสัก
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน
เทศบาลตําบลฟากทา
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน
เทศบาลตําบลรวมจิต
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน
เทศบาลตําบลทาปลา
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน
เทศบาลตําบลทุงยั้ง
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน
เทศบาลตําบลน้ําปาด

14
15
16
17
18

ผูวิจัย

รวม

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

ผศ.จรูญ คําทิพย

10,000

เทศบาลตําบลทาสัก

ผศ.จรูญ คําทิพย

10,000

เทศบาลตําบลฟากทา

ผศ.จรูญ คําทิพย

10,000

เทศบาลตําบลรวมจิต

ผศ.จรูญ คําทิพย

10,000

เทศบาลตําบลทาปลา

ผศ.จรูญ คําทิพย

10,000

เทศบาลตําบลทุงยั้ง

ผศ.จรูญ คําทิพย

-

เทศบาลตําบลน้ําปาด

622,788

 ทุนวิจัยภายนอกที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับ ปงบประมาณ 2550 
ที่

ชื่อโครงการ

ผูวิจัย

1

ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบูร ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
ณาการเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับอําเภอ อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
กรณี อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2

การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและกลุมผูยากลําบาก
ในพื้นที่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

3

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

81,333

กระทรวงพัฒนา
สังคม

200,000

กระทรวงพัฒนา
สังคม

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายกองทุน อ.ชัชภูมิ สีชมภู
อ.มณฑล ศรีสุข
สวัสดิการชุมชนที่เอื้อตอกลุมผูยากลําบากในพื้นที่
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดยกระบวนการแบบ อ.สงกรานต ถุงแกว
มีสวนรวม

200,000

กระทรวงพัฒนา
สังคม

รวม

481,333

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
อ.รัชนวรรณ ขําประดิษ

 ทุนวิจัยภายในที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับ ปงบประมาณ 2550 
ที่

ชื่อโครงการ

1

ประเพณีอัฐมีบูชาพิธีกรรมเพื่อการสืบทอด
กรณีศึกษาตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
การศึกษาดินแดงบึงทุงกะโลเพื่อใชในการผลิต
เครื่องปนดินเผาประเภทสโตนแวร โดยการขึ้นรูป
ดวยวิธีหลอน้ําดิน
การติดตามผลบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาและความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2548-2549

2

3

4

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

อ.มุทิกาญจน จิวาลักษณ

10,000

ภายใน

อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

74,000

ภายใน

อ.นิรมล สุวรรณกาศ
อ.จิรพรรณ ทองมาก
อ.ยงยุทธ อินทจักร
อ.วัชรี พิณโรจน
อ.พิทยา ยาโม
รศ.กิ่งแกว เพ็ชรราช
อ.อรวรรณ ศรีฟา
อ.สุริยา คํากุนะ
อ.บานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ
อ.อาทิตยา พวงบางโพ
อ.รัชนีวรรณ ขําประดิษ
อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
อ.อภินันท ปานเพชร
อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ
อ.สมบัติ เวชกามา
อ.บุญลอย จันทรทอง
อ.กมลชัย ยิ้มอ่ํา
ผศ.สมพิศ สุขแสน
อ.สุพัตรา ธิมาคํา
อ.สถาพร ปญญาดี

52,326

ภายใน

อ. ปยนุช เส็งชา
อ. ปาริชาติ บุญเรือง
อ. ดวงพร บี่หัตถกิจกูล

13,846

ภายใน

ผูวิจัย

ความตองการและความคาดหวังตอการพัฒนา
บุคลากรขององคกรทองถิ่นอุตรดิตถ แพร นานและ
สุโขทัย

รวม

150,172

4.3 อาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน จํานวน 7 คน
ที่

ชื่อโครงการ

ผูวิจัย

1

ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบูร ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
ณาการเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับอําเภอ อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
กรณี อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2

การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและกลุมผูยากลําบาก
ในพื้นที่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

3

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่เอื้อตอกลุมผูยากลําบากในพื้นที่
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดยกระบวนการแบบ
มีสวนรวม
ประเพณีอัฐมีบูชาพิธีกรรมเพื่อการสืบทอด
กรณีศึกษาตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

4

รวม

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

81,333

กระทรวงพัฒนา
สังคม

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
อ.รัชนวรรณ ขําประดิษ

200,000

กระทรวงพัฒนา
สังคม

อ.ชัชภูมิ สีชมภู
อ.มณฑล ศรีสุข
อ.สงกรานต ถุงแกว

200,000

กระทรวงพัฒนา
สังคม

อ.มุทิกาญจน จิวาลักษณ

10,000

491,333

ภายใน

4.4 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ที่

ชื่อโครงการ

ผูวิจัย

1

ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบูร ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
ณาการเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับอําเภอ อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
กรณี อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2

การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและกลุมผูยากลําบาก
ในพื้นที่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

3

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

81,333

กระทรวงพัฒนา
สังคม

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
อ.รัชนวรรณ ขําประดิษ

200,000

กระทรวงพัฒนา
สังคม

อ.ชัชภูมิ สีชมภู
อ.มณฑล ศรีสุข
อ.สงกรานต ถุงแกว

200,000

กระทรวงพัฒนา
สังคม

4

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่เอื้อตอกลุมผูยากลําบากในพื้นที่
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดยกระบวนการแบบ
มีสวนรวม
โลโกกองทุนบานเดนดาน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

อ.อภินันท ปานเพชร

500

5

ออกแบบโลโกชมรมไหหนําอุตรดิตถ ครั้งที่ 22

อ.อภินันท ปานเพชร

กองทุนบาน
เดนดาน
ชมรมไหหนํา
อุตรดิตถ

3,000
6
7
8

ออกแบบปกหนังสือที่ระลึกการประชุมไหหนํา
อ.อภินันท ปานเพชร
ภาคเหนือสัญจร จ.อุตรดิตถ ครั้งที่ 22
ออกแบบหอคําแกว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ณ วัดพระแทนศิลาอาสน
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ผศ.จรูญ คําทิพย
ตําบลทุงยั้ง ทาสัก ทาปลา ฟากทา และน้ําปาด

รวม

ยังไมไดรับจัดสรร

ชมรมไหหนํา
อุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ

50,000

สํานักงานเทศบาล

534,833

4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ที่

ชื่อโครงการ

1

ประเพณีอัฐมีบูชาพิธีกรรมเพื่อการสืบทอด
กรณีศึกษาตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
การศึกษาดินแดงบึงทุงกะโลเพื่อใชในการผลิต
เครื่องปนดินเผาประเภทสโตนแวร โดยการขึ้นรูป
ดวยวิธีหลอน้ําดิน
การติดตามผลบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาและความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2548-2549

2

3

4

5

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

อ.มุทิกาญจน จิวาลักษณ

10,000

ภายใน

อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

74,000

ภายใน

อ.นิรมล สุวรรณกาศ
อ.จิรพรรณ ทองมาก
อ.ยงยุทธ อินทจักร
อ.วัชรี พิณโรจน
อ.พิทยา ยาโม
รศ.กิ่งแกว เพ็ชรราช
อ.อรวรรณ ศรีฟา
อ.สุริยา คํากุนะ
อ.บานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ
อ.อาทิตยา พวงบางโพ
อ.รัชนีวรรณ ขําประดิษ
อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
อ.อภินันท ปานเพชร
อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ
อ.สมบัติ เวชกามา
อ.บุญลอย จันทรทอง
อ.กมลชัย ยิ้มอ่ํา
ผศ.สมพิศ สุขแสน
อ.สุพัตรา ธิมาคํา
อ.สถาพร ปญญาดี

52,326

ภายใน

อ. ปยนุช เส็งชา
อ. ปาริชาติ บุญเรือง
อ. ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
ผศ.จรูญ คําทิพย
ผศ.อรพินธุ พูนนารถ
ผศ.สมพิศ สุขแสน
อ.ปยะนุช เส็งชา
อ.มุทิกาญจน จิวาลักษณ
อ.สุพัตรา ธิมาคํา
อ.อภินันท ปานเพชร

13,846

ภายใน

30,000

ภายใน

ผูวิจัย

ความตองการและความคาดหวังตอการพัฒนา
บุคลากรขององคกรทองถิ่นอุตรดิตถ แพร นานและ
สุโขทัย
หนังสือ พระผูทรงเปนนักรัฐประศาสนศาสตร จัดทํา
ขึ้นเพื่อเทิดพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในโอกาส นอมเกลา ฯ ถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร

รวม

180,172

4.7 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ที่

ชื่อโครงการ

ผูวิจัย

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

1

ประเพณีอัฐมีบูชาพิธีกรรมเพื่อการสืบทอด
กรณีศึกษาตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
การศึกษาดินแดงบึงทุงกะโลเพื่อใชในการผลิต
เครื่องปนดินเผาประเภทสโตนแวร โดยการขึ้นรูป
ดวยวิธีหลอน้ําดิน
การติดตามผลบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาและความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2548-2549

1. อ.มุทิกาญจน จิวาลักษณ

10,000

ภายใน

2. อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

74,000

ภายใน

3. อ.นิรมล สุวรรณกาศ
4. อ.จิรพรรณ ทองมาก
5. อ.ยงยุทธ อินทจักร
6. อ.วัชรี พิณโรจน
7. อ.พิทยา ยาโม
8. รศ.กิ่งแกว เพ็ชรราช
9. อ.อรวรรณ ศรีฟา
10. อ.สุริยา คํากุนะ
11.อ.บานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ
12. อ.อาทิตยา พวงบางโพ
13. อ.รัชนีวรรณ ขําประดิษ
14. อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
15. อ.อภินันท ปานเพชร
16. อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ
17. อ.สมบัติ เวชกามา
18. อ.บุญลอย จันทรทอง
19. อ.กมลชัย ยิ้มอ่ํา
20. ผศ.สมพิศ สุขแสน
21. อ.สุพัตรา ธิมาคํา
22. อ.สถาพร ปญญาดี

52,326

ภายใน

23. อ.ปยนุช เส็งชา
24. อ.ปาริชาติ บุญเรือง
25. อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
26. ผศ.จรูญ คําทิพย
27. ผศ.อรพินธุ พูนนารถ
ผศ.สมพิศ สุขแสน
อ.ปยะนุช เส็งชา
อ.มุทิกาญจน จิวาลักษณ
อ.สุพัตรา ธิมาคํา
อ.อภินันท ปานเพชร

13,846

ภายใน

30,000

ภายใน

2

3

4

5

ความตองการและความคาดหวังตอการพัฒนา
บุคลากรขององคกรทองถิ่นอุตรดิตถ แพร นานและ
สุโขทัย
หนังสือ พระผูทรงเปนนักรัฐประศาสนศาสตร จัดทํา
ขึ้นเพื่อเทิดพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในโอกาส นอมเกลา ฯ ถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร

รวม

180,172

4.8 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายนอกสถาบัน
ที่

ชื่อโครงการ

ผูวิจัย

1

ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบูร
1. ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
ณาการเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับอําเภอ
2. อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
กรณี อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2

การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและกลุมผูยากลําบาก
ในพื้นที่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

3

อ.ชัชภูมิ สีชมภู
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายกองทุน
5. อ.มณฑล ศรีสุข
สวัสดิการชุมชนที่เอื้อตอกลุมผูยากลําบากในพื้นที่
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดยกระบวนการแบบ 6. อ.สงกรานต ถุงแกว
มีสวนรวม
โลโกกองทุนบานเดนดาน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
7. อ.อภินันท ปานเพชร

4
5

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
3. อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
4. อ.รัชนวรรณ ขําประดิษ

งปม.ที่ไดรับ

แหลงทุน

81,333

กระทรวงพัฒนา
สังคม

200,000

กระทรวงพัฒนา
สังคม

200,000

กระทรวงพัฒนา
สังคม

500

ออกแบบโลโกชมรมไหหนําอุตรดิตถ ครั้งที่ 22
อ.อภินันท ปานเพชร

กองทุนบาน
เดนดาน
ชมรมไหหนํา
อุตรดิตถ

3,000
6
7

ออกแบบปกหนังสือที่ระลึกการประชุมไหหนํา
อ.อภินันท ปานเพชร
ภาคเหนือสัญจร จ.อุตรดิตถ ครั้งที่ 22
ออกแบบหอคําแกว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
8. อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ณ วัดพระแทนศิลาอาสน

รวม

ยังไมไดรับ
จัดสรร

484,333

ชมรมไหหนํา
อุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ

