
ผลงานวิจยัประจ าปี 2557
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

1 ชมพูนุท สุขหวาน การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 คคศ.

2 ประวิทย์ ประมาณ การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพและความต้องการในการออกก าลังกายของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 คคศ.

3 ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ การเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่เพือ่ก้าวเข้าสู่การศึกษาใน

ศตวรรษที ่21:กรณีศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต2

กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 คคศ.

4 รักษมน ยอดมิ่ง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก

อนุบาลของครูปฐมวัยโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 คคศ.

5 สมกมล กาญจนพิบูลย์ บทบาทของครูสังคมศึกษาในการสอนสาระหน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 

เร่ือง "ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ทีม่ีต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย

กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 คคศ.

6 จันจิรา หาวิชา พฤติกรรมการใช้ภาษาเพือ่การส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาในเว็บไซต์ Facebook ทุน บกศ. ปี 57        25,000.00 คคศ.

7 จิราภรณ์ มีสง่า การศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที ่21 ของครู 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ทุน บกศ. ปี 57        25,000.00 คคศ.

8 อัจฉราพรรณ กันสุยะ การวิเคราะห์สภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูทีม่ีต่อการมีจิตส านึกสาธารณะของ

นักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ป)ี ในยุคศตวรรษที ่21

ทุน บกศ. ปี 57        25,000.00 คคศ.

9 ชัยยศ  เดชสุระ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ eDLTV  ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรีและลพบุรี

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       263,916.00 คคศ.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2557
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

10 บุญไท  เจริญผล การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพือ่พัฒนานิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       225,716.00 คคศ.

11 วัชรินทร์ เสมามอญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       213,916.00 คคศ.

12 สิอร หาสาสน์ศรี การศึกษาปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       109,215.00 คคศ.

คณะครุศาสตร์ รวม 12 โครงการ   1,002,763.00 บาท

13 ก าพล จ าปาพันธ์ ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ "บ้านฮอลันดา" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 คมส.

14 เด่นเดือน เลิศทยากุล การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ภูมิปัญญา และการปรับตัวรับมือน้ าหลาก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 คมส.

15 บังอร บุญปัน้ การพัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่วเชิงภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ลาวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 คมส.

16 วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ แผนทีพ่ระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร์ ในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์

อยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 คมส.

17 ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ การส่งผ่านวัฒนธรรมโปรตุเกสแก่สยามกับมรดกทีห่ลงเหลือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 คมส.

18 อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ การรับรู้ของเยาวชนทีม่ีต่อโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาอ าเภอพระนครศรีอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 คมส.

19 กาญจนา สุขาบูรณ์ การศึกษาสภาพปัญหาทีก่่อให้เกิดอาชญากรรมในชุมชนจากพฤติกรรมการรวมกลุ่มของ

เยาวชนในพืน้ทีอ่ าเภอพระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 57        25,000.00 คมส.
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20 ชนิกานต์  ผลเจริญ การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

ทุน บกศ. ปี 57        25,000.00 คมส.

21 เชาวน์ฤทธิ ์เรืองปราชญ์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 57        30,000.00 คมส.

22 ศศิปภา  ทิพย์ประภา การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่วมรดกโลกทางวัฒนธรรม: 

กรณีศึกษาอุทยานประวิติศาสตร์ภายในบริเวณเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       113,916.00 คมส.

23 สุรินทร์ ศรีสังข์งาม จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยา มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       188,916.00 คมส.

24 เอนก รักเงิน กระบวนการธ ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทยของคนมุสลิมในพืน้ทีเ่มืองมรดกโลกจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       163,916.00 คมส.

25 จริยาภรณ์  รุจิโมระ การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการทางปัญญาในรายวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้น า

ชุมชน ของนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน

สกอ.ปี 57       200,000.00 คมส.

26 วาสนา  บุญสม การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีพืน้บ้านของชาวไทยพวนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีประเทศไทย

กับชาวลาวพวน เชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สกอ.ปี 57       560,000.00 คมส.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 14 โครงการ   1,441,748.00 บาท

27 ชุติมา นิ่มนวล การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือ่สนับสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบล

สามบัณฑิตของอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 ควจ.

28 ประพันธ์ แสงทองดี การศึกษาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 ควจ.

29 ภัทราพร จันตะนี การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อ าเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 ควจ.
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30 มรุต กลัดเจริญ ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 ควจ.

31 สุดารัตน์ เกล้ียงสอาด พฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย (กรณีศึกษาบริษัทแม็คโดนัล) กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 ควจ.

32
อรกช เกจ็พรุิฬห์

การเปรียบเทียบผลกระทบของโครงการประกันราคาข้าว และรับจ าน าข้าวต่อมาตรฐานการ

ครองชีพของเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 ควจ.

33 ปราณี ตันประยูร การศึกษาเพือ่การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ว และรูปแบบการบริหารจัดการ

ท่องเทีย่วอย่างเป็นธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณี: ตลาดโบราณลาดชะโด อ.ผักไห่

 จ.พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       264,416.00 ควจ.

34 เพ็ญนภา  หวังทีช่อบ การจัดท าบัญชีและงบการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       219,666.00 ควจ.

35 แสงจิตต์  ไต่แสง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพือ่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       260,916.00 ควจ.

คณะวิทยาการจัดการ รวม 9 โครงการ      864,998.00 บาท

36 จินดา นัยผ่องศรี ผลสัมฤทธิก์ารท าโครงการปฏิบัติการ วิชาความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการสอนแบบ PDCA

 ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่พัฒนาชุมชน

กองทุนวิจัยปี 57        20,000.00 ควท.

37 ชะกาแก้ว สุดสีชัง การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหาร มหาวิทยาลัย   ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 ควท.

38 ชุติมา แก้วกระจาย การตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยชานอ้อยเพือ่การผลิตเอทานอล

เชื้อเพลิง

กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 ควท.

39 พวงชมพู หงษ์ชัย การผลิตสัปปะรดแช่อิ่มอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งสุญญากาศ กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 ควท.

40 ศิรประภา ดีประดิษฐ์ การผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นโสนและแกลบข้าว กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 ควท.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2557
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

41 สุภาวิณี แสนทวีสุข คุณลักษณะเฉพาะของการท าแห้งแบบโฟม-แมทของน้ ามะขามป้อม กองทุนวิจัยปี 57        25,000.00 ควท.

42 กรุง  ลือวัฒนา การศึกษาการสร้างเคร่ืองต้นแบบเตาเผาชีวมวลขนาดเล็กแบบ 3 ขั้นตอน ทุน บกศ. ปี 57        25,000.00 ควท.

43 ชลธิชา แก้วอนุชิต การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเครียดจากการประกอบอาชีพของพนักงาน

มหาวิทยาลัย

ทุน บกศ. ปี 57        30,000.00 ควท.

44 ณัฐวุฒิ จั่นทอง การยอมรับการผลิตข้าวตามหลักเกษตรทีดี่และเหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรในอ าเภอโพธิ์

ทอง จังหวัดอ่างทอง

ทุน บกศ. ปี 57        25,000.00 ควท.

45 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด ความหลายหลายทางชีวภาพของสาหร่ายน้ าจืดทีผ่ลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงสายยาว (PUFA) 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 57        40,000.00 ควท.

46 ปรัชวนี พิบ ารุง ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ดิน และแผนทีค่วามอุดมสมบูรณ์ดินนาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 57        40,000.00 ควท.

47 พิทยา ใจค า ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณค่าทางโภชนาการของน้ าผ้ึงและเคร่ืองด่ืมใบย่านางผสม

น้ าผ้ึง

ทุน บกศ. ปี 57        40,000.00 ควท.

48 อัมมันดา ไชยกาญจน์ พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 57        25,000.00 ควท.

49 คงศักด์ิ ปัตตาฤทธิ์ ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง : ตัวไวแสงจากสีย้อมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       263,916.00 ควท.

50 จินดาวรรณ  ธรรมปรีชา ผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรต์ทีเ่คลือบ

ด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซีแมกนีตรอน สปัตเตอริง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       291,416.00 ควท.

51 นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสน มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       188,915.00 ควท.

52 พัชรี สินธุนาวา การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกรเร่ือง การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของข้าวที่

ได้จากปุย๋แหนแดงและปุย๋เคมี

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       176,912.00 ควท.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2557
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

53 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ทีม่ีผลต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถาน ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       263,916.00 ควท.

54 อภิชิต  กระจ่างเย่า การพัฒนาคอนกรีตสมรรถนะสูงด้วยเถ้าชานอ้อยจากโรงงานน้ าตาล มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57       291,416.00 ควท.

55 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล ความหลากหลายของแบคทีเรียสร้างพอลิแกมมากลูตาเมตทีอ่าศัยบริเวณรากของพืชเศรษฐกิจ สกอ.ปี 57       200,000.00 ควท.

56 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพของแอกทิโนไมซีตทีม่ีผลต่อโบราณสถานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 57       700,000.00 ควท.

57 ชูสิทธิ ์ประดับเพ็ชร์ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 57       200,000.00 สวพ.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 22 โครงการ   2,946,491.00 บาท

รวมทุนวิจัย ปี 2557   6,256,000.00 บาท


