สรุปทุนงานวิจัยคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555
ภาควิชานวัตกรรมสังคม
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
1
อาจารย์สาเนียง วรรณทอง ศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: กรณีศึกษานักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
อาจารย์สาเนียง วรรณทอง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่มีคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม
3
อาจารย์เยาวเรศ แตงจวง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตอาเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
4
อาจารย์สมศรี สัตนาโค สภาพปัญหาการเรียนวิชาชุมชนกับประชาสังคมของนักศึกษาสาขา
วิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
5
อาจารย์สมศรี สัตนาโค เจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่มีต่อการใช้ชีวิตคู่
ก่อนสมรส
6
อาจารย์วิทยา สุขสา
แนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์
เพื่อการพัฒนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณ
23,000

สิ้นสุดวันที่
เม.ย-ก.ย. 2555

23,000

ธ.ค.55

35,000

มิ.ย.56

8,000

ธ.ค.55

20,000

เม.ย. 56

8,000

ธ.ค.55

ภาควิชานวัตกรรมสังคม (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
งบประมาณ
7
อาจารย์วิทยา สุขสา
ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงตามทัศนะของนักศึกษา
23,000
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เม.ย.-56
8
อาจารย์พุทธินนั ท์ บุญเรือง เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
8,000
ในรายวิชาทฤษฎีการพัฒนาสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร
ต.ค.-55
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
9
อาจารย์พุทธินนั ท์ บุญเรือง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
35,000
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ต.ค.-56
10
อาจารย์พุทธินนั ท์ บุญเรือง เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความ
8,000
สามารถในการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาของนักศึกษา ต.ค.-56
ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
อาจารย์วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล การศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเรียนนรู้
8,000
รายวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ของนักศึกษา
ธ.ค.-55
ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สิ้นสุดวันที่
เม.ย. 56
ต.ค. 55

ต.ค. 56
ต.ค.56

ธ.ค.55

ภาควิชานวัตกรรมสังคม (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
12 อาจารย์กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์ การศึกษารูปแบบและการพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรรรักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13 อาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ความต้องการการฝึกอบรมของบรรณรักษ์และผู้รับผิดชอบงาน
ห้องสมุดสถาบันทางการศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
14 อาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ศึกษาค้นคว้า
ภาควิชาสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
15
อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี รูปแบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งยั้ง อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
16
อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณของ
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
17
อาจารย์จุฬา ทองประไพ รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณ
25,000

สิ้นสุดวันที่
ธ.ค.55

25,000

เม.ย. - ต.ค.55

8,000

เม.ย. - ต.ค.55

งบประมาณ
30,000

สิ้นสุดวันที่
เม.ย.-ธ.ค.55

8,000

พ.ค.56

25,000

เม.ย. - ก.ย.55

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
18
อาจารย์ชัยภูมิ ชนะภัย
19

20

21

22

โครงการวิจัย
การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
อย่างมีส่วนร่วม ตาบลป่าคาย อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
อาจารย์ชัยภูมิ ชนะภัย แนวทางการก้ไขปัญหาการเรียนรู้รายวิชากฎหมายลักษณะหุน้ ส่วนและ
บริษัทของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรายภัฏ
อุตรดิตถ์
อาจารย์ธรรมสรณ์ รุจวิ ัฒนาภรณ์ การศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้รายวิชา
กฎหมายรัฐธรรมนูญของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ปาริชาติ บุญเรือง การศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้รายวิชา
กฎหมายลักษณะพยานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์วราภรณ์ อู่ทรัพย์ การศึกษาสภาพปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้รายวิชา
กฎหมายลักษณะหนีข้ องนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณ
32,000

สิ้นสุดวันที่
มิ.ย.56

8,000

ธ.ค.55

8,000

ธ.ค.55

8,000

พ.ย.55

8,000

พ.ย.55

ภาควิชาสังคมศาสตร์ (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
23
นางสาวชลธิดา อุเทศนันท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการเป็นหมูบ่ า้ นต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง :กรณีศึกษาหมูบ่ า้ นดงสระแก้ว หมูท่ ี่ 4 ตาบลไผ่ล้อม
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
24
นางสาวชลธิดา อุเทศนันท์ การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนในรายวิชาสังคมและการเปลี่ยนแปลง
สังคม และวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาควิชาภาษาตะวันออก
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
25
อาจารย์วาริด เจริญราษฎร์ การศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นปัตตานี อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี
26
อาจารย์วาริด เจริญราษฎร์ การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยด้วยการสอนภาษาแบบโฟนิกส์
ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
27 อาจารย์อลิศรา แก้วชะเนตร การศึกษาพัฒนาการด้านการอ่านออกเสียงคาควบกล้าในภาษาไทย
ของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาทไทย คณะมนุษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยัลราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณ
30,000

สิ้นสุดวันที่
เม.ย. 56

8,000

พ.ย. 55

งบประมาณ
30,000

สิ้นสุดวันที่
ก.พ.55

8,000

ธ.ค.55

8,000

ม.ค.56

ภาควิชาภาษาตะวันออก (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
28 อาจารย์อลิศรา แก้วชะเนตร การศึกษาพัฒนาการการอ่านจับใจความสาคัญวรรณกรรมเรื่องสั้น
ของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาทไทย คณะมนุษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยัลราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาควิชาภาษาตะวันตก
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
29
อาจารย์รัฐพล ทองแตง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาศาสตร์เบือ้ งต้นของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
30
อาจารย์รัฐพล ทองแตง การแก้ไขข้อบกพร่องทางความรู้ เรื่อง โครงสร้างทางภาษารายวิชา
ภาษาศาสตร์เบือ้ งต้นของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
31
อาจารย์รัฐพล ทองแตง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเติมหน่วยคา
ในภาษาอังกฤษด้วยการประยุกต์แนวคิดเรื่องแบบลักษณ์ภาษา
32
อาจารย์รัฐพล ทองแตง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหน่วยสร้างกรรม
วาจกในภาษาอังกฤษด้วยทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน

งบประมาณ
8,000

สิ้นสุดวันที่
ม.ค.56

งบประมาณ
8,000

สิ้นสุดวันที่
พ.ค.56

8,000

ม.ค.56

8,000

ม.ค.56

8,000

ม.ค.56

ภาควิชาภาษาตะวันตก (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
33
ผศ.ดร.ยงยุทธ์ อินทจักร์ การพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษ
(Transcription) ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้วิธีเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
34
อาจารย์หนึง่ ฤทัย ดวงดัน สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาการเขียนตามรูปแบบของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
35
อาจารย์หนึง่ ฤทัย ดวงดัน สภาพปัญหาการเขียนประโยคในหัวข้อ "My Home Town" ของ
นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
36 อาจารย์ปัญญณัฐ ศักดิ์สทิ ธานุภาพ สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาการเรียนภาษาด้วยการแสดง
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
37
อาจารย์ภานุวัตร ช่วยแก้ไข สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณ
8,000

สิ้นสุดวันที่
พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

ภาควิชาภาษาตะวันตก (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
38
อาจารย์อุบลรัตน์ พูลทรัพย์ สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการของ
นักศึกษาที่ไม่ใช่นกั ศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรกิตถ์
39
ผศ.ดร.วุฒิ บัวเหม
สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาการเขียนอนุเฉทของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
40
อาจารย์สุรพล สิงห์เนตร สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับสารสนเทศ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
41
อาจารย์อนันต์ จันทิหล้า สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิชาการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
42
ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาไวยากรณ์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
43
ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาการอ่านอนุเฉทของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณ
8,000

สิ้นสุดวันที่
พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

ภาควิชาภาษาตะวันตก (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
44
ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ การสังเคราะห์งานวิจัยสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
45
ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
46
ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาการอ่านเพื่อการตีความ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
47 อาจารย์ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาการอ่านในรายวิชาภาษา
อังกฤษเฉพาะกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
48 อาจารย์ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีเบือ้ งต้นของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
49
อาจารย์ชาริสร์ เสนาป่า สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
50 อาจารย์บรู ณพงษ์ โกเสนารักษ์ สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวรรณกรรมร่วมสมัยของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

งบประมาณ
15,550

สิ้นสุดวันที่
พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

8,000

พ.ค.56

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โครงการวิจัย
51
อาจารย์อภินนั ท์ ปานเพชร การออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
52
อาจารย์อภินนั ท์ ปานเพชร การวิเคราะห์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง วิถีชาว
ประมง ในแง่มุมเชิงสุนทรีศาสตร์และเชิงบริบทของสังคม
53
อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว
การศึกษาวิจัยและงานสร้างสรรค์ เรื่อง วิถีแห่งข้าวสู่การสร้างสรรค์
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย (Way of Life to Creative Painting Thai
Contemporary
รวมเงินงบประมาณ
717,350
(เจ็ดแสนหนึง่ หมืน่ เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

งบประมาณ
37,400

สิ้นสุดวันที่
เม.ย.55-มี.ค.56

10,400

เม.ย.55-มี.ค.56

10,000

เม.ย.55-มี.ค.55

บาท

