
ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี  2559-2565 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีได้รับทุน จ านวนเงิน ผู้วิจัย แหล่งทุน 
1. การพัฒนาต ารับมาตรฐานอาหารคาว-หวานเมือง

เพชร 
 

1/10/59-
30/9/60 

 

258,000 อ.ดร.ทวิพัฒน์ 
วิจิตรปัญญารักษ์ 
 

วช. 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพร 
"พริกพราน" เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  และสร้าง    
เอกลักษณ์ด้านอาหารท้องถิ่น ร่วมกับกลุ่ม
แม่บ้านเยาวชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

1/10/59-
30/9/60 

 

229,350 ผศ.อารี  น้อย
ส าราญ 

วช. 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นเพื่อสุขภาพจาก
ข้าวกล้องท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีคน
เมืองเพชร 

1/10/59-
30/9/60 

 

400,000 ผศ.ดร.สุคนธา 
สุคนธ์ธารา 

วช. 

4. การพัฒนาแก้วบิสมัทบอโรซิลิเกตท่ีเติม Eu3+ 
ส าหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเปล่งเเสงย่านตา
มองเห็น 

1/10/59-
1/1060 

 

450,000 ผศ.ดร.สรวิศิษฏ์  
รักพาณิชย์ 

วช. 

5. การศึกษาความผันแปรในส่วน 5 upstream 
ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลัก (Bubalus 
bubalis) ของไทย 

1/6/60-
31/5/61 

672,501 อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวี
เชื้อ 

สวก. 

6. การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบสูบน้ าแบบ
ผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน
ลมสาหรับการทานาเกลือในจังหวัดเพชรบุรี 

1/10/59-
30/9/60 

 

600,000 ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์ 

วช. 

7. การศึกษาเพ่ือทราบล าดับนิวคลีโอไทด์และความ
ผันแปรของยีนมัยโอสแตตินในแพะ (Capra 
hircus) ที่เลี้ยงในจังหวัดเพชรบุรี 

1/10/59-
30/9/60 

 

249,700 อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวี
เชื้อ 

วช. 

8. การสร้างเครื่องหมายโมเลกุลอย่างง่ายเพ่ือใช้ใน
การจัดจ าแนกชนิดพันธุ์และเพศ ของต้นตาลใน
จังหวัดเพชรบุรี 
 

16/11/59-
16/11/60 

207,900 อ.ดร.ประดิพันธ์ 
ทองแถม ณ อยุธยา 

วช. 

9. ระบบสูบน้ าแบบผสมผสานด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมส าหรับการท านา
เกลือ 

1/10/59-
30/9/60 

 
 

600,000 ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์  

วช. 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีได้รับทุน จ านวนเงิน ผู้วิจัย แหล่งทุน 
10 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ 

เซลลูเลสจากดิน 
 

1/10/59-
31/10/60 

98,000 อ.จันทนา  ก่อนเก่า วช. 

11. ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของ
ตาลโตนด 
 

1/10/59-
30/9/60 

100,000 อ.ดร.ญาณพัฒน์ 
พรมประสิทธิ์ 

วช. 

12. การส ารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 
 

1/10/59-
30/9/60 

100,000 อ.ดร.บุญสนอง 
ช่วยแก้ว 

ทุน
มหาวิทยาลัย 

13. ความหลากหลายของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจังหวัด
เพชรบุรี 
 

1/10/59-
30/9/60 

80,000 อ.ดร.สุมิตานันท์ 
จันทะบุรี 

สวก. 

14. ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุง
ต้มของข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดเพชรบุรี 
 

1/10/59-
30/9/60 

80,000 อ.ดร.สุมิตานันท์ 
จันทะบุรี 

สวก. 

15. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นเพื่อสุขภาพจาก
ข้าวกล้องท้องถิ่นและไรซ์เบอร์รี่เพาะงอกเพ่ือ
อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีคนเมืองเพชร 
 

1/10/59-
30/9/60 

 

400,000 ผศ.ดร.สุคนธา 
สุคนธ์ธารา 

วช. 

16. การทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั้น
ของต าแยช้าง 
 

26/12/.59-
25/12/60 

150,000 ผศ.ดร.บุษราคัม 
สิงห์ชัย 

ทุนภายใน 

17. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคจากเครื่อง
ท าน้ าเย็นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

29/9/59- 
28/9/60 

50,000 อ.ดร.เวธกา  เช้า
เจริญ 

ทุนภายใน 

18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมข้าวไรซ์เบอรี่
และน้ าตาลโตนด 

3/10/59- 
2 /10/60 

50,000 อ.โสมรัศมิ์ กล่ า
กล่อมจิตร์ 

ทุนวิจัย
ภายใน 

19. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังหวานจากแป้งข้าวไร
เบอร์รี่ร่วมกับกลุ่มมุสลิมเบเกอรี่ ต าบลท่าแร้ง 
จังหวัดเพชรบุรี 

1/1/60-     
31/12/61 

100,000 อ.ศจีมาศ นันต
สุคนธ์ 

ทุนวิจัย
ภายใน 

20. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการคัดเลือก
พันธุ์ทนเค็มและทนแล้งของข้าวพ้ืนเมืองจังหวัด
เพชรบุรี 

1/9/60- 
31/8/61 

552,000 อ.ดร.สุมิตานันท์ 
จันทะบุรี 

สวก. 

21. การพัฒนากระบวนการเร่งการเพาะงอก ที่มีผล
ต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของตาลโตนด 
ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 

18/5/61- 
17/5/62 

218,000 อ.จันทนา  ก่อนเก่า วช. 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีได้รับทุน จ านวนเงิน ผู้วิจัย แหล่งทุน 
22. การหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ใน

พ้ืนที่ต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุร ี

1/10/60-
30/9/61 

48,000 อ.วราภรณ์ นีสสภา ทุนวิจัย
ภายนอก 

23. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STS approach ที่เน้นประเด็นทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมความตระหนักของเด็ก
และเยาวชน ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

1/10/60-
30/9/61 

50,000 อ.ดร.ศิริพรรณ 
ศรัทธาผล 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

24. การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบ กิจกรรมตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมท่ีเน้น
ประเด็นสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน ต.บาง
เจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

1/10/60-
30/9/61 

50,000 อ.ดร.ศิริพรรณ 
ศรัทธาผล 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

25. การส่งเสริมความตระหนักของเด็กและเยาวชน
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิด STSE approach ต.หัวไผ่ อ.เมือง 
จ.อ่างทอง 

1/10/60-
30/9/61 

50,000 อ.ดร.ศิริพรรณ 
ศรัทธาผล 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

26. โครงการการพัฒนาวัสดุเปล่งแสงของแข็งสีแดง
ชนิดใหม่จากแก้วบอโรซิลิเกต 

1/10/60-
30/9/61 

697,600 ผศ.ดร.สรวิศิษฏ์ รัก
พาณิชย์ 

วช. 

27. การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE 
approach ต าบลพงศ์ประศาสน์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

1/10/60-
30/9/61 

65,000 ผศ.สุภาดา ขุน
ณรงค์ 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

28. การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิด STSE approach ต าบลคลองวาฬ 
อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1/10/60-
30/9/61 

65,000 ผศ.สุภาดา ขุน
ณรงค์ 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

29. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1/10/60-
30/9/61 

50,000 ผศ.สุรีรัตน์  
เทมวรรธน์ 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

30. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูล
ฝอยของ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
 

1/10/60-
30/9/61 

50,000 ผศ.สุรีรัตน์  
เทมวรรธน์ 

ทุนวิจัย
ภายนอก 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีได้รับทุน จ านวนเงิน ผู้วิจัย แหล่งทุน 
31. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูล

ฝอยเพ่ือใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการ
เลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย ต.บ้านในดง      
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

1/10/60-
30/9/61 

50,000 ผศ.สุรีรัตน์  
เทมวรรธน์ 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

32. การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการ
ประเมินทางเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย ต าบล
พงศ์ประศาสน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1/10/60-
30/9/61 

50,000 ผศ.สุรีรัตน์  
เทมวรรธน์ 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

33. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว 
M67 

1/10/61-
30/9/62 

30,000 อ.วริษา ปานเจริญ ทุนภายใน 

34. การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ย
ชีวภาพในพ้ืนที่ต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

1/10/60-
30/9/61 

50,000 ผศ.ดร.สุคนธา 
สุคนธ์ธารา 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

35. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะนาวและบรรจุ
ภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้านหนองมะกอก ต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

01/4/61 - 
31/3/62 

160,000 ผศ.ดร.พูนศิริ 
ทิพย์เนตร 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

36. การพัฒนาเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นเพชรบุรีด้วย
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดย
การใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้าง
ศักยภาพทางการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี 

1/10/60-
30/9/61 

742,700 ผศ.อารี น้อย
ส าราญ 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

37. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้นางกราย 
(Habenaria lindleyana Steud.) และการ
ขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือ
การอนุรักษ์ 

01/10/61 - 
30/09/62 

257,100 อ.วุฒิชัย ฤทธิ วช. 

38. การพัฒนาวิธีการ Multiplex PCR เพ่ือการ
ตรวจสอบการติดพนาธิในระบบทางเดินอาหาร
ของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในจังหวัดเพชรบุรี 

01/10/61 - 
30/09/62 

248,000 อ.ดร.ไกรฤกษ์  
ทวีเชื้อ 

วช. 

39. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการคัดเลือก
พันธุ์ทนเค็มและทนแล้งของข้าวพ้ืนเมืองของ
จังหวัดเพชรบุรี (ปี 2) 

1/7/62-
30/6/63 

629,000 อ.ดร.สุมิตานันท์ 
จันทะบุรี 

สวก. 

40. อาหารพื้นถิ่นเมืองเพชร 
 
 
 

1/10/61-
30/9/62 

80,000 อ.ธนิดา ชาญชัย ทุนภายใน 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีได้รับทุน จ านวนเงิน ผู้วิจัย แหล่งทุน 
41. การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผัก และแนวทาง

การบริโภคผักให้ปลอดภัย ในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

01/10/61 - 
30/09/62 

35,000 อ.ปัณณทัต สุทธิ
รักษ์ 

ทุนภายใน 

42. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวโพดเสริม
กาบ้า 

01/10/61 - 
30/09/62 

70,000 ผศ.ดร.สุคนธา 
สุคนธ์ธารา 

ทุนภายใน 

43. DNA บาร์โค้ดและการขยายพันธุ์กล้วยไม้ใน
สภาพปลอดเชื้อที่ถูกคุกคามของประเทศไทยเพ่ือ
การอนุรักษ์ 

04/11/62 - 
04/11/63 

970,000 อ.วุฒิชัย ฤทธิ วช. 

44 การพัฒนาขนมหม้อแกงสุขภาพ 04/11/62-
16/04/63 

685,500 อ.ธนิดา ชาญชัย วช. 

45. การพัฒนาขนมหม้อแกงเมืองเพชรสุขภาพเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ 

04/11/63 - 
14/04/64 

720,000 ผศ.ดร.สุคนธา 
สุคนธ์ธารา 

วช. 

46. การพัฒนาคุ้กกี้หม้อแกงเสริมใยอาหารจากกาก
มะพร้าว 

17/4/63-
16/3/64 

488,126 อ.ดร.อัจฉริยะกูล 
พวงเพ็ชร์ 

วช. 

47. การผลิตขนมหม้อแกงเค้กกล้วยหอมอบกรอบ 17/4/63-
16/3/64 

300,000 อ.ศจีมาศ นันต
สุคนธ์ 

วช. 

48. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปั้นสิบเสริมแป้งข้าวไรซ์  
เบอรี่ไส้สับปะรด และน้ าสับปะรดในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

1/3/63-
30/9/63 

100,000 ผศ.อารี น้อย
ส าราญ 

ทุนวิจัย
ภายนอก 

49. การตั้งต ารับสูตรครีมจากสารสกัดใบข่อยด า 1/10/63-
30/9/64 

626,160 ผศ.ศรินรัตน์  
ฉัตรธีระนันท์ 

ววน. 

50. ไพโรไลซิสของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใน
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

1/10/63-
30/9/64 

819,680 อ.วราภรณ์ นีสสภา ววน. 

51. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการคัดเลือก
พันธุ์ทนแล้งของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี ปี 3 

18/1/64-
17/1/65 

1,139,500 อ.ดร.สุมิตานันท์ 
จันทะบุรี 

สวก. 

52. การพัฒนาต้นแบบการเพาะเลี้ยงอ่ึงปากขวด 
(Glyphoglossus molossus (Gunther, 1869)) 
เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

1/10/63-
30/9/64 

541,520 อ.ดร.ไกรฤกษ์  
ทวีเชื้อ 

ววน. 

53 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัด
เพชรบุรีให้มีกลิ่นหอมด้วยเทคนิคคริสเปอร์ 

1/10/63-
30/9/64 

745,120 อ.ดร.ประดิพันธ์ 
ทองแถม ณ อยุธยา 

ววน. 

54. การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลและ
เกลือสมุทร บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี 
 

1/10/63-
30/9/64 

454,889 ผศ.ดร.ปัทมาพร  
ยอดสันติ 

ววน. 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีได้รับทุน จ านวนเงิน ผู้วิจัย แหล่งทุน 
55. การผลิตแก้วจากขี้เถ้าแกลบส าหรับใช้เป็นอัญมณี

เทียม และเครื่องประดับ 
1/10/63-
30/9/64 

669,520 ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์ 

ววน. 

56. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติ
ทางชีวภาพของสารสกัดจากงวงตาลและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มจากงวงตาลโตนดใน
จังหวัดเพชรบุรี 

1/10/63-
30/9/64 

658,800 อ.ดร.พรอริยา      
ฉิรินัง 

ววน. 

57. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอนเนอร์จี้บาร์ไขมันต่ าจาก
ข้าวพองและวัตถุดิบท้องถิ่น 

9/7/64-
8/5/65 

480,000 ผศ.ดร.สุคนธา 
สุคนธ์ธารา 

วช. 

58. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอ้ืองจ าปา   เพื่อ
การอนุรักษ์ 

01/11/64-
30/9/65 

174,152 อ.วุฒิชัย ฤทธิ วช. 

59. การพัฒนาต้นแบบการเพาะเลี้ยงอ่ึงปากขวด 
(Glyphoglossus molossus (Gunther, 1869)) 
เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ต่อเนื่องปีที่ 2) 

01/10/64 - 
30/09/65 

311,168 อ.ดร.ไกรฤกษ์  
ทวีเชื้อ 

ววน. 

60. การประเมินพันธุ์ข้าวทนเค็มและการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่
น้ าเค็มรุกล้ า 

16/05/65 - 
15/05/66 

601,800 อ.ดร.สุมิตานันท์ 
จันทะบุรี 

สวก. 

61 ผลของความเค็มและแล้งต่อองค์ประกอบผลผลิต
และปริมาณสาร 2-AP ของข้าวหอมพ้ืนเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 

01/10/64 - 
30/09/65 

280,940 อ.ดร.สุมิตานันท์ 
จันทะบุรี 

ววน. 

61 การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในหอยสองฝา
บริเวณปากแม่น้ าเพชรบุรี 

01/10/64 - 
30/09/65 

265,140 ผศ.ดร.ปัทมาพร 
ยอดสันติ 

ววน. 

62. การประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดเพชรบุรี 

01/10/64 - 
30/09/65 

240,218 ผศ.สุรีรัตน์  
เทมวรรธน์ 

ววน. 

63. การพัฒนาอัญมณีเทียมและเครื่องประดับจาก
แก้วอุณหภูมิต่ าที่ปราศจากตะกั่ว 

01/10/64 - 
30/09/65 

258,005 ผศ.สุรีรัตน์  
เทมวรรธน์ 

ววน. 

64. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มจากงวง
ตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรี (ต่อเนื่องปีที่ 2) 

01/10/64 - 
30/09/65 

178,350 อ.ดร.พรอริยา      
ฉิรินัง 

ววน. 

65. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเม็ดขนุนโดยใช้สาร
ทดแทนน้ าตาลเชิงพาณิชย์ 

6/5/65-
5/6/66 

389,004 อ.ธนิดา ชาญชัย วช. 
(Food Valey) 

66. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่วีแกนบอลจาก
โปรตีนพืชท้องถิ่น 
 
 

6/5/65-
5/6/66 

500,000 ผศ.ดร.สุคนธา 
สุคนธ์ธารา 

วช. 
(Food Valey) 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีได้รับทุน จ านวนเงิน ผู้วิจัย แหล่งทุน 
67. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและทางภายภาพ

ของเปลือกกล้วยหอมทองในจังหวัดเพชรบุรีและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกกล้วยหอม
ทอง 

6/5/65-
5/6/66 

190,850 อ.ดร.อัจฉะริยกูล  
พวงเพ็ชร์ 

ววน. 

68. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ล าดวนผสมข้าวไรซ์
เบอร์รี่ 

6/5/65-
5/6/66 

225,535 อ.ณปภา  หอมหวล วช. 
(Food Valey) 

69. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและการ
เชื่อมโยงความรู้ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมการศึกษา 

12/2562–
30/11/ 2563  

50,000 ผศ.ดร.กนกรัตน์  
จิรสัจจานุกูล 
 

ทุนภายใน 

70. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาครูโดยใช้การเรียนรู้
แบบสะท้อนตนเองผ่านวีดิทัศน์ 

12/2562–
30/11/ 2563 

56,000 อ.ดร.ศิริพรรณ 
ศรัทธาผล 
 

ทุนภายใน 

71. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราเมลน้ าตาลโตนดบรรจุ
ในรีทอร์ทเพาช์ 

12/2562–
30/11/ 2563 

150,000 อ.ดร.ทวิพัฒน์ 
วิจิตรปัญญารักษ์ 

ทุนภายใน 

72. การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนวิชาเคมีโดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

02/03/64 – 
01/03/65  

 

24,000 ผศ.สุธิดา  ทองค า ทุนภายใน 

73. การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาภายใต้

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรณีศึกษา การ
เรียนการสอนรายวิชาโลกกับวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (๔๔๐๐๐๑๐) 

02/03/64 – 
01/03/65  

 
 

25,000 ผศ.สุรีรัตน์ 
เทมวรรธน์ 

ทุนภายใน 

74. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

02/03/64 – 
01/03/65  

 

40,000 ผศ.สุภาดา  
ขุนณรงค์ 

ทุนภายใน 

75. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
 
 
 

02/03/64 – 
01/03/65  

 

100,000 ผศ.ดร. บุษราคัม 
สิงห์ชัย 

ทุนภายใน 



 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีได้รับทุน จ านวนเงิน ผู้วิจัย แหล่งทุน 
76. ความหลากหลายของพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ า

เขื่อนแก่งกระจาน  
02/03/64 – 
01/03/65  

50,000 อ.ดร.ประดิพันธ์ 
ทองแถม  

ทุนภายใน 

77. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากระมังแผ่นกรอบเสริม
แคลเซียม 

02/03/64 – 
01/03/65  

50,000 อ.ณปภา หอมหวล 
 

ทุนภายใน 

78. การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีและคาเฟอีนจาก
กาแฟหนองน้ าด า 

02/03/64 – 
01/03/65  

50,000 ผศ.ดร.บุษราคัม  
สิงห์ชัย 

ทุนภายใน 

79. คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์การ             
ต้านออกซิเดชั่นของเห็ดนางรมสีชมพูและสีทอง 

01/08/65-
31/07/66 

50,000 ผศ.ดร.บุษกร  
อุ๋ยวงษ์ 

ทุนภายใน 

80. การพัฒนากาแฟน้ ากล้วยหอมทองพร้อมดื่ม 
 

01/08/65-
31/07/66 

100,000 อ.ณปภา หอมหวล ทุนภายใน 

81. สมบัติทางกายภาพ สารต้านอนุมูลอิสระในแชมพู
สมุนไพรจากต้นชะคราม 

01/08/65-
31/07/66 

70,000 อ.วรรณา วัฒนา ทุนภายใน 

82. ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นในจังหวัด
เพชรบุรีในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคใน
อาหารที่พบบนมือและผิวสัมผัส 

01/08/65-
31/07/66 

70,000 ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์
เนตร 

ทุนภายใน 

83. การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุมด้วย
เทคโนโลยีคลาวด์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

01/05/63- 
14/05/64 

12,000 นายประชุม   
พันออด 

R2R 

84. การพัฒนารูปแบบการยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องแก้ว 
ด้วยระบบออนไลน์ : กรณีศึกษาศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

01/05/63- 
14/05/64 

12,000 นางสาวชนิดา   
ศรีสาคร 

R2R 

85. สภาพการบริหารงานท่ัวไปของฝ่ายงานธุรการ 
และงานสารบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

01/05/63- 
14/05/64 

10,000 นายณัฏฐนันท์ 
ศูนย์จันดา 

R2R 

86. การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาชีววิทยาอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

01/05/63- 
14/05/64 

10,000 นางปริศนา  
พันธ์งาม 

R2R 

87. ผลของการให้ความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อ
ความเข้าใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

01/08/65-
31/07/66 

10,000 นางปริศนา  
พันธ์งาม 

R2R 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีได้รับทุน จ านวนเงิน ผู้วิจัย แหล่งทุน 
88. องค์ประกอบทางเคมีจากผลของมะนาวผี

และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 
01/10/2565-
30/9/2566 

368,300 ผศ.ดร.พิชิต  
สุดตา 

ววน. 

89. ศักยภาพของสารสกัดจากตาลโตนดต่อการ
ต้านโรคอัลไซเมอร์และการประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือชะลอความเสี่ยงต่อ
ภาวะสมองเสื่อม 

01/10/2565-
30/9/2566 

355,300 ผศ.ดร.สุคนธา 
สุคนธ์ธารา 

 

ววน. 

90. นวัตกรรมและการพัฒนาแก้วก าบังรังสีชนิด
ใหม่ที่มีเถ้าก้นเตาเป็นส่วนผสม 

01/10/2565-
30/9/2566 

352,100 ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ 
ระวังวงศ์ 

ววน. 

91. การพัฒนาต้นแบบวิธีการเพาะขยายพันธุ์
ด้วงกว่างชน(Xylotrupes gideon) เชิง
ปริมาณเพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีน
ปลอดภัยจากแมลงกินได้ 

01/10/2565-
30/9/2566 

256,700 อ.ดร. ไกรฤกษ์    
ทวีเชื้อ 

 

ววน. 

92 การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีสารหอมและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของข้าวหอมพ้ืนเมืองจังหวัด
เพชรบุรี 

01/10/2565-
30/9/2566 

264,700 อ.ดร.สุมิตานันท์ 
จันทะบุรี 

 

ววน. 

93. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากสารสกัด
ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

01/10/2565-
30/9/2566 

269,300 ผศ.สุธิดา ทองค า 
 

ววน. 

 

 


