ผลงานวิจยั ประจาปี 2555
ลาดับ
ชื่อนักวิจัย
1 ขวัญชนก นัยจรัญ

โครงการวิจัย
การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่านของครูระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต 1

แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยปี 55

งบประมาน
คณะ
25,000.00 คคศ.

2 พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และสภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นฐาน กองทุนวิจัยปี 55
ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

25,000.00 คคศ.

3 ประวิทย์ ประมาณ

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่
ป่วยโรคเบาหวาน ศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

198,000.00 คคศ.

4 ปฤษณา ชนะวรรษ

การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาอยุธยาศึกษาแบบประสบการณ์และเน้นทีก่ ารปฏิบัติ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

229,650.00 คคศ.

5 วัชรินทร์ เสมามอญ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

220,000.00 คคศ.

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

คณะครุศาสตร์ รวม 5 โครงการ
วิวัฒนาการลวดลายประดับชั้นฐานสิงห์สมัยอยุธยา
กองทุนวิจัยปี 55
การสร้างองค์ความรู้ ด้านการศึกษา ด้านเด็กและเยาวชน ด้านการท่องเทีย่ ว ด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
ด้านอาชีพ แรงงานและอุตสาหกรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม และด้าน
ผู้สูงอายุ

697,650.00 บาท
30,000.00 คมส.
165,000.00 คมส.

8 ธาตรี มหันตรัตน์

การบริหารจัดการมรดกโลกว่าด้วยมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทาง มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
วัฒนธรรม กรณีศึกษา : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

330,000.00 คมส.

9 บังอร คาหลอม

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่ จัดการฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

50,000.00 คมส.

6 สุรินทร์ ศรีสังข์งาม
7 จงกล เฮงสุวรรณ

สกอ.ปี 55

ผลงานวิจยั ประจาปี 2555
ลาดับ
ชื่อนักวิจัย
10 ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

โครงการวิจัย
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์ : หมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แหล่งทุนสนับสนุน
สกอ.ปี 55

งบประมาน
คณะ
50,000.00 คมส.

11 ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 5 โครงการ
การจัดการการท่องเทีย่ วชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบ้านเลน และเทศบาลตาบลบาง
กองทุนวิจัยปี 55
กระสั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 นาตยา เกตุสมบูรณ์

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55

25,000.00 ควจ.

13 ปราณี ตันประยูร
14 พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

แนวทางการพัฒนาตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ตาบลลุมพลี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55
กองทุนวิจัยปี 55

25,000.00 ควจ.
30,000.00 ควจ.

15 เพ็ญนภา หวังทีช่ อบ

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม

กองทุนวิจัยปี 55

20,000.00 ควจ.

16 ภัทราพร จันตะนี

การศึกษาอุปสงค์การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55

25,000.00 ควจ.

17 เมธารัตน์ จันตะนี

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของปัญหาอุทกภัยทีม่ ีต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในอาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55

25,000.00 ควจ.

18 ลายอง ปลั่งกลาง

การศึกษาเพือ่ พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนวิจัยปี 55
ศึกษากรณี ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30,000.00 ควจ.

19 วันทนา เนาว์วัน

ปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20,000.00 ควจ.

กองทุนวิจัยปี 55

625,000.00 บาท
30,000.00 ควจ.

ผลงานวิจยั ประจาปี 2555
ลาดับ
ชื่อนักวิจัย
20 อัจฉรา หล่อตระกูล

โครงการวิจัย
แหล่งทุนสนับสนุน
การศึกษาศักยภาพเพือ่ การส่งออกของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 55

21 ฤดี เสริมชยุต

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผ่าน
กิจกรรม up to me สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และนครนายก

22 สุฑามาศ ตรีมงคล

การศึกษาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สกอ.ปี 55
คณะวิทยาการจัดการ รวม 12 โครงการ
พืน้ ทีผ่ ิวของถ่านกัมมันต์จากโสน
กองทุนวิจัยปี 55
การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ทมี่ ีการเติมซิลเวอร์ไอออนและซิงค์อ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
อกไซด์ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคข้าวทีพ่ บในพืน้ ทีภ่ าคกลางของประเทศไทย

100,000.00
589,650.00
30,000.00
495,000.00

25 จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์

การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวกล้องกึ่งสาเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

275,000.00 ควท.

26 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง

การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบ สัญญาณเตือนภัยน้าท่วม มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
แบบไร้สาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

220,000.00 ควท.

27 ชุติมา แก้วกระจาย

ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์จากโสนและการนามาใช้ป้องกันกาจัดโรคพืชทีเ่ กิดจาก
เชื้อรา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

165,000.00 ควท.

28 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ พัฒนาระบบ และมาตรการการดูแลสุขภาพ สวัสดิ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
ภาพผู้สูงอายุของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนโดยการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้สูงอายุ สถาบันครอบครัวและชุมชนเพือ่ รองรับการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง

330,000.00 ควท.

23 ภควดี สุขอนันต์
24 เกตน์ณนิภา วันชัย

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

งบประมาน
คณะ
30,000.00 ควจ.
229,650.00 ควจ.

ควจ.
บาท
ควท.
ควท.

ผลงานวิจยั ประจาปี 2555
ลาดับ
ชื่อนักวิจัย
29 พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม

โครงการวิจัย
การออกแบบเครื่องช่วยฟังแบบเชิงเลขและการนาไปประยุกต์ใช้เพือ่ จัดการเรียนการสอน
อย่างมีส่วนร่วมในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แหล่งทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

งบประมาน
คณะ
198,000.00 ควท.

30 วิมลพรรณ รุ่งพรหม
31 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

สารยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากใบมะเฟืองเพือ่ ใช้บาบัดโรคเบาหวาน
การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์สาหรับการควบคุมโรคพืชทีป่ นมากับดิน เพือ่ ใช้ในระบบเกษตร
อินทรีย์

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

198,000.00 ควท.
330,000.00 ควท.

32

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

220,000.00 ควท.

33 สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
ปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ

220,000.00 ควท.

34 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

การพัฒนากรรมวิธีผลิตชีวภัณฑ์จุลินทรีย์อย่างประหยัดโดยใช้รูปแบบการหมักแบบถุงชา
สาหรับใช้ในการปลูกข้าวแบบอินทรีย์

สกอ.ปี 55

175,000.00 ควท.

สกอ.ปี 55

175,000.00 ควท.

สาโรช ปุริสังคหะ

35 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไรโซเบียมถั่วเขียวทีแ่ ยกจากดิน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 13 โครงการ 3,031,000.00 บาท
รวมทุนวิจัย ปี 2555
4,943,300.00 บาท

