รายชื่องานวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําป 2552
ลําดับ
1
2
3

4

5

6
7
8
9

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับแหลงผลิตภัณฑ
ชุมชน บริเวณชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุตรดิตถ
การวิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
การสร า งชุ ด ฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
กฎหมายสํ า หรั บ กลุ ม ผู ส นใจในเขตเทศบาลตํ า บลท า สั ก
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
การพั ฒ นาแบบฝ ก หั ด เสริ ม ทั ก ษะการอ า นภาษาอั ง กฤษ
สําหรับนักศึกษาชั้น ปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดย
ใชกลยุทธการอาน

ผูวิจัย
1.อาจารยมณฑณ ศรีสุข

จํานวนเงินทุนวิจัย
300,000

แหลงทุน
วช.

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค.2552 – มี.ค. 2553

2.อาจารยเรณู รอดทัพ

5,250

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ

มี.ค.2552 – มี.ค. 2553

3.อาจารยนฤภรณ เปาะทอง

33,100

คณะ มนุ ษย ศาส ตร แล ะ
สังคมศาสตร

ปการศึกษา 2552

4.อาจารยชาริสร เสนาปา

16,500

คณะ มนุ ษย ศาส ตร แล ะ
สังคมศาสตร

ปการศึกษา 2552

การวิ เ คราะห ความสามารถในการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่ อ สารทางสื่ อ ออนไลน MSN ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษเปนภาษาอังกฤษรายวิชาการศึกษาทั่วไป มรอ.
ความคาดหวั งของนั ก ศึ ก ษาที่ มีต อ หลั ก สู ตรสาขาวิ ชาการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
การวิเคราะหขอ ผิดพลาดในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
ประเพณี แ ห ข า วพั น ก อ นบนวิ ถี พ อเพี ย งของชาวฟากท า
อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ
การออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณของทองถิ่น
เพื่อสงเสริมการขายของกลุมอาชีพ ตําบลฝายหลวง อําเภอ

5.อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ

13,500

คณะ มนุ ษย ศาส ตร แล ะ
สังคมศาสตร

ปการศึกษา 2552

6.ผูชวยศาสตราจารย จรูญ คําทิพย

10,500

7.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิ บัวเหม

16,000

8.อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

28,100

9.อาจารยจันทิมา ปกครอง

75,000

คณะ มนุ ษย ศาส ตร แล ะ
ปการศึกษา 2552
สังคมศาสตร
คณะ มนุ ษย ศาส ตร แล ะ
ปการศึกษา 2552
สังคมศาสตร
คณะ มนุ ษย ศาส ตร แล ะ
ปการศึกษา 2552
สังคมศาสตร
สํานักงานกองทุน
1 มิ.ย.52 – 31 พ.ค. 53
สนับสนุนงานวิจัย

10

11

12
13

14

ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ(ABC-PUS/MAG)
การศึ กษาการจัด การสื่ อการเรีย นการสอนรายวิชาเลือ กเสรี
การออกแบบของที่ ร ะลึ ก รหั ส 2042128 A
คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
การพั ฒ นาทั ก ษะการแปล ข า วของนั ก ศึ ก ษาวิ ช า เอ ก
ภาษาอั ง กฤษโดยการใช ต ารางเปรี ย บเที ย บคํ า ศั พ ท จ าก
หนังสือพิมพ
ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มีต อ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2552
ศึก ษาความต องการจํ า เป น (Needs Assessment) ของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สภาพและแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่
ตอบสนองต อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามทั ศ นของนั ก ศึ ก ษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ

(สกว.)
คณะ มนุ ษย ศาส ตร แล ะ
สังคมศาสตร

อาจารยจันทิมา ปกครอง

12,000

10.อาจารยสุรพล สิงหเนตร

10,000

คณะ มนุ ษย ศาส ตร แล ะ
สังคมศาสตร

ปการศึกษา 2552

11.นายไพจิตต สายจันทร

16,000

ปการศึกษา 2552

อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ

16,000

คณะ มนุ ษย ศาส ตร แล ะ
สังคมศาสตร
คณะ มนุ ษย ศาส ตร แล ะ
สังคมศาสตร

นายไพจิตต สายจันทร
นางสาววรรณา คําแสน
นางสาหราย ไสยวงศ

20,000

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ

ปการศึกษา 2552

45,000

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ

ปการศึกษา 2552

5,000 บาท

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ

ปการศึกษา 2552

15

การพั ฒ นารู ป แบบของคลิ นิ ก การออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษ 12.ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
สําหรับนักศึกษาชาวไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษ

16

แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาสภาพ
ปญหาการเรียนรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน
ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

13.รองศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

ปการศึกษา 2552

ปการศึกษา 2552

17
18

19
20
21
22

23
24
25

26

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ศึ ก ษาลี ล าบทแหล น อกในการเทศน ม หาชาติ กรณี ศึ ก ษา
จังหวัดอุตรดิตถ
การวิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนสะกดคําภาษาไทยของ
นักศึก ษาจี นที่เ รียนภาษาไทยตามโครงการอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมไทยจาก Yunnan Nationalitites University
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อความอยูดีมีสุขจังหวัด
อุตรดิตถ
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อความอยูดีมีสุขจังหวัด
อุตรดิตถ
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อความอยูดีมีสุขจังหวัด
อุตรดิตถ
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อความอยูดีมีสุขจังหวัด
อุตรดิตถ
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อความอยูดีมีสุขจังหวัด
อุตรดิตถ
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อความอยูดีมีสุขจังหวัด
อุตรดิตถ
โครงการวิจัยการลดผลกระทบและแกไขปญหาน้ําทวม
ซ้ําซากแบบมีสวนรวมของชุมชนบริเวณพื้นที่คลองละวาน
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
การจัดการทางภูมิทัศนวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

70,940

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ

ปการศึกษา 2552

14.อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย

14,500

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ

ปการศึกษา 2552

ผศ.จรูญ คําทิพย
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบลขุนฝาง)
15.อ.นิศากร สนามเขต
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบลชัยจุมพล)
16.อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบลไรออย)
อาจารยมณฑณ ศรีสุข
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบลในเมือง)

136,000

สสส.

ปงบประมาณ 2552

136,000

สสส.

ปงบประมาณ 2552

136,000

สสส.

ปงบประมาณ 2552

136,000

สสส.

ปงบประมาณ 2552

17.อ.วรรณี ทองระยา
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบลดารา)
18.อาจารยสุดารัตน รอดบุญสง
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบลคอรุม)
อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
(หัวหนาโครงการวิจัย)

136,000

สสส.

ปงบประมาณ 2552

136,000

สสส.

ปงบประมาณ 2552

290,000

สกว.

มี.ค.52 –
ก.ค. 52

19.นายภาณุรังษี เดือนโฮง

22,500

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ

ปการศึกษา 2552

27

28

29
30
31
32
33
34
35

เชิงวัฒนธรรมในคุมเจาหลวง อ.เมือง
จ.แพร
แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาสภาพปญหา
การเรียนรายวิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรของนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
แบบเสนอของบประมาณในการจัดทําวิจัยเรื่อง ปญหาและความ
พึงพอใจของผูพักอาศัยอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัยกลุมครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 9 ชื่อผลงานอุตรดิตถในกาลเวลา
สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัยกลุมครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 9 ชื่อผลงานแกวตาดวงใจแม
สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัยกลุมครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 9 ชื่อผลงานจานขด
สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัยกลุมครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 9 ชื่อผลงานกลับตาลปตร
สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัยกลุมครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 9 ชื่อผลงานในมุมมองของชีวิต 1/52
สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัยกลุมครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 9 ชื่อผลงานลายบัว
สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัยกลุมครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 9 ชื่อผลงานพอหลวง

20.อาจารยธีปกรณ งามดี

5,000 บาท

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ

ปการศึกษา 2552

อาจารยธีปกรณ งามดี

20,000 บาท

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ

ปการศึกษา 2552

21.ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

-

สูจิบัตรฯ หนา 38

กุมภาพันธ 2553

22.อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ

-

สูจิบัตรฯ หนา 44

กุมภาพันธ 2553

23.อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม

-

สูจิบัตรฯ หนา 41

กุมภาพันธ 2553

24.อาจารยวรวุฒิ ทาแกว

-

สูจิบัตรฯ หนา 43

กุมภาพันธ 2553

25.อาจารยจาตุรันต จริยารัตนกูล

-

สูจิบัตรฯ หนา 42

กุมภาพันธ 2553

อาจารยจันทิมา ปกครอง

-

สูจิบัตรฯ หนา 32

กุมภาพันธ 2553

26.อาจารยณัฐวุฒิ ขันโพธิ์นอย

-

สูจิบัตรฯ หนา 30

กุมภาพันธ 2553

36

37
38

39

การพัฒนาเนื้อดินปนประเภทสโตนแวรจากดินเหนียวทุง
กะโล : พัฒนาเครื่องปนดินเผาพัฒนาเครื่องปนดินเผาจังหวัด
อุตรดิตถ
โครงการ "รูตน รูตื่น รูผูอื่น รูเบิกบาน"

อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม

27.อาจารยกณิกนันต สิงหสานิตย
28.อาจารยเอกฤทัย
โครงการวิจัย เรื่องระบบสารสนเทศวัฒนธรรมและภูมิปญญา 29.อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ข า ว เพื่ อ ใช ส นั บ สนุ น การผลิ ต ข า วปลอด รวมกับนักศึกษาหลักสูตรฯ
สารพิษ ในเขตพื้นที่ตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาผลการเรียนรูโดยใชเกม
อาจารยจาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด
กระจกเงาที่มีตอการสรางพฤติกรรมเชิงบวก ของนักศึกษาสาขา
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

รวม

-

วารสารเซรามิกส ฉบับที่
33

ม.ค. – เม.ย. 53

160,000 บาท

สสส.

ปการศึกษา 2552

75,000 บาท

สกว. และ มรอ.

ปการศึกษา 2552

-

-

ปการศึกษา 2552

2,075,890

