
ผลงานวิจยัประจ าปี 2556
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

1 วรวุฒิ ธาราวุฒิ ส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       100,000.00 คคศ.

2 วัชรินทร์ เสมามอญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับ ผู้สูงอายุในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ปีที ่2

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       420,000.00 คคศ.

คณะครุศาสตร์ รวม 2 โครงการ      520,000.00 บาท

3 กานดา เต๊ะขันหมาก การศึกษาปัจจัยทีสั่มพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 คมส.

4 คมลักษณ์ ไชยยะ นิเวสภูมิปัญญาและการปรับตัวของชุมชมริมคลองบางครูในช่วงฤดูน  าหลาก : ศึกษากรณี

บ้านตาลเอน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 คมส.

5 สุรินทร์ ศรีสังข์งาม การศึกษาเพือ่ก าหนดอายุโบราณสถาน หอระฆงั วัดเจ้าย่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 คมส.

6 เอนก รักเงิน วิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน : การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มคนมุสลิมเพือ่การพัฒนา

ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 คมส.

7 จรูญ  รัตนกาล แนวทางการใช้คุณธรรมจริยธรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนาธรรมของประชาชนในท้องถิ่นและ

ต่างพื นทีใ่น ต าบล สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 56        30,000.00 คมส.

8 ณัฐวรรธน์  สุนทรวริทธิโชติ ศึกษาสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมในเขตต าบลสามบัณฑิต ทุน บกศ. ปี 56        30,000.00 คมส.

9 ทัศนี  ทองมาก ความเป็นไปได้ของการจัดตั งพิพิธภัณฑ์สามบัณฑิต ทุน บกศ. ปี 56        30,000.00 คมส.

10 บวรศรี  มณีพงษ์ การศึกษาความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและครูทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอน

ภาษาญีปุ่น่ในสถานศึกษา ต าบล สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 56        30,000.00 คมส.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 8 โครงการ      240,000.00 บาท

11 ฉัตรชัย นิยะบุญ กรณีศึกษาการออมของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควจ.

12 พิเชษฐ์ เนตรสว่าง การศึกษาปัญหาในการใช้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของนักท่องเทีย่วชาวไทย ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควจ.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2556
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

13 มหชัย สัตยธรรมรงเธียร การศึกษาปัจจัยภายในองค์กรทีส่่งผลถึงความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางในเขต

อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควจ.

14 วันทนา เนาว์วัน การศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควจ.

15 อัจฉรา หล่อตระกูล การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควจ.

16 ฉัตรชัย นิยะบุญ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมการผลิตไข่เค็ม ต.สามบัณฑิต ทุน บกศ. ปี 56        30,000.00 ควจ.

17 ภาวิณีย์  ธนาอนวัช ระบบบัญชีร้านค้าชุมชน :กรณีศึกษา ต าบล สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ทุน บกศ. ปี 56        30,000.00 ควจ.

18 เมธารัตน์ จันตะนี การศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต ทุน บกศ. ปี 56        30,000.00 ควจ.

19 รงรอง  แรมสิเยอ การพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการของฝ่ายปกครอง ต าบล สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.

พระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 56        30,000.00 ควจ.

20 สวิตา  อยู่สุขขี การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม Microsoft Office บนเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยการมีส่วนร่วม

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่3 ของโรงเรียนดอนพุทรา อ.สามบัณฑิต จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 56        30,000.00 ควจ.

21 สุภาพร  ณ หนองคาย การพัฒนาระบบ E-Learning ส าหรับโรงเรียนในต าบลสามบัณฑิตอ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 56        30,000.00 ควจ.

22 ล ายอง ปล่ังกลาง กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพือ่เพิม่ศักยภาพของ ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       476,200.00 ควจ.

คณะวิทยาการจัดการ รวม 12 โครงการ      806,200.00 บาท

23 คงศักด์ิ ปัตตาฤทธิ์ ตัวกรองน  าด่ืมจากเถ้าแกลบ กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควท.

24 นพา ลีละศุภพงษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อคบอลดอกโสน กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควท.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2556
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

25 นฤนาท จั่นกล้า การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและพฤติกรรมกลุ่ม เร่ืองคอนกรูเอนซ์ส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทีเ่รียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ

กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควท.

26 นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควท.

27 วิภาดา กันทยศ ฤทธิต้์านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกในผักแพวและผักแขยง กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควท.

28 สาโรช ปุริสังคหะ ระบบสารสนเทศส าหรับการฝึกปฏิบัติในรายวิชาระบบการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควท.

29 สุนันทา คะเนนอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยน  าว้าเพือ่สุขภาพ กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควท.

30 สุวรรณ อาจคงหาญ ปัจจัยการตัดสินใจท าเว็บไซต์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 56        30,000.00 ควท.

31 กฤษณะ กันอ่ า การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที ่4 – 6 ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       500,000.00 ควท.

32
เกตน์ณนิภา วันชัย

การปรับปรุงคุณภาพดินนาข้าวทีเ่กิดอุทกภัย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยจุลินทรีย์

ท้องถิ่นทีต่รึงอยู่บนวัสดุชนิดต่างๆ

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       500,000.00 ควท.

33 จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ การสร้างมูลค่าเพิม่ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาตะเพียน มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       500,000.00 ควท.

34 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบ เฝ้าระวังและสัญญาณ

เตือนภัยจากไฟฟ้าร่ัวเนื่องจากภาวะน  าท่วมฉับพลันระบบไร้สาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       500,000.00 ควท.

35 ธีรพล ทรัพย์บุญ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือจ าลองทีใ่ช้ใบพาย 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       400,000.00 ควท.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2556
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

36 พัชรี สินธุนาวา การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกร

เร่ือง  “การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของข้าวทีไ่ด้จากปุย๋แหนแดงและปุย๋เคมี

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       289,800.00 ควท.

37 พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม การพัฒนาเนื อหาระบบฝังตัวส าหรับการจัดการศึกษาเพือ่อาชีพ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       382,600.00 ควท.

38 ภัททิรา หอมหวน การปลูกฟิล์มบางTiWNบนเหล็กกล้าเคร่ืองมือเพือ่ยืดอายุการใช้งาน มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       443,000.00 ควท.

39 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับการควบคุมโรคพืชทีป่นมากับดิน เพือ่ใช้ในระบบเกษตร

อินทรีย์

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       500,000.00 ควท.

40 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช รอบรากข้าวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       488,400.00 ควท.

41 สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ ปีที ่2

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56       500,000.00 ควท.

42 วีรภัทร ภัทรกุล การวิจัยเพือ่การพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 56       315,333.00 ควท.

43 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียตรีงไนโตรเจนทีแ่ยกจากดิน ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 56       443,000.00 ควท.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 21 โครงการ   6,002,133.00 บาท

รวมทุนวิจัย ปี 2556   7,568,333.00 บาท


