
ผลงานวิจยัประจ าปี 2558
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

1 กิ่งสร  เกาะประเสริฐ การใช้โปรแกรม SAVE ในการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับเด็กออทิสติกวัยเด็กเล็ก กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 คคศ.

2 กิตติภพ  มหาวัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่งานประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คคศ.

3 รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คคศ.

4 วัชรินทร์ เสมามอญ การศึกษาโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คคศ.

5 เสาวลักษณ์  ประมาณ ปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูผู้สอนวิชา

พลศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คคศ.

6 ชนกานต์ ขาวส าลี ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คคศ.

7 นรเศรษฐ์ เตชะ การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียรรู้วิชาหน้าทีพ่ลเมืองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คคศ.

8 เนตรนิภา ชาอ้าย การพัฒนาทักษะการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยส่ือโฟนิกส์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที ่1 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คคศ.

9 บริบูรณ์ ชอบท าดี การสังเคราะห์งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ : การวิเคราะห์อภิมาน กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คคศ.

10 ปิยะธิดา ทองอร่าม การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คคศ.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2558
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11 ภูษณิษา สุวรรณศิลป์ สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คคศ.

12 วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง การพัฒนาลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คคศ.

13 สมกมล  กาญจนไพบูลย์ การศึกษาทัศนะในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คคศ.

14 รักษมน ยอดมิ่ง การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 คร้ังที ่1        35,000.00 คคศ.

15 ธีระวัฒน์  มอนไธสง แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

กองทุนวิจัยปี 59 คร้ังที ่2        25,000.00 คคศ.

คณะครุศาสตร์ รวม 15 โครงการ      390,000.00 บาท

16 กานดา เต๊ะขันหมาก คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิท์อง จังหวัดอ่างทอง กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

17 เชาวน์ฤทธิ ์เรืองปราชญ์ การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินสถานะของผู้รายงานอันส่งผลต่อการตัดสินสถานภาพ

ของอัละดีษ : กรณีศึกษาอุละมาอุอัลหะดีษ

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

18 นิพล  แสงศรี ระบบการเงินอิสลามในอาเซียน กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

19 นิรันดร์ ขันธวิธิ การศึกษาค าภาษามลายู ทีห่ลงเหลืออยู่ในชุมชนมุสลิม ต าบลลุมพลี กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

20 บังอร บุญปัน้ การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการตีมีดอรัญญิกของชุมชนบ้านไผ่หนอง ต าบล

ท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.
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21 ปราโมทย์  ระวิน การเขียนบทกวีแสดงความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองไทยในกวีนิพนธ์ ทีม่ีเนื้อหา

เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ทางเมือง 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519, พฤษภาคม 2535 และ

 19 กันยายน 2549 กับพฤษภาคม 2553

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

22 พิชิตชัย  กิ่งพวง การวางแผนการจัดการอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีน่้ าท่วมซ้ าซาก 

กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอบางซ้าย เสนา และผักไห่ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

23 เพชรรุ่ง  เทียนปิว๋โรจน์ 250 ปี การประกาศเอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสิน : การฟืน้ฟูบ้านเมืองในรัชสมัยสมเด็จ

พระเจ้าตากสิน พ.ศ.2310-2325

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

24 วาสนา  บุญสม ประเพณีแห่เทียนทางน้ า ต าบลลาดชะโด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

25 วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ การเปล่ียนแปลงโลกทัศน์ทางสังคมต้ังแต่สมัยรัชกาลที ่4 ถึง พ.ศ.2475 ในพจนานุกรม

กฎหมายของขุนสมาหารหิตะคดี

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

26 สุรศักด์ิ  เพชรคงทอง ดนตรีนาเสป : กรณีศึกษาคณะฮุซซัยนี ต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

27 อภิชาติ  พงษ์เกษม อิทธิพลภาษาอาหรับต่อวิถีชีวิตมุสลิมในชุมชนคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

28 อัครวินท์  ศาสนพิทักษ์ การพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนคลองตะเคียน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 คมส.

29 กุลธีร์ บรรจุแก้ว ดนตรีตะวันตก : วัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมต้ังแต่ปี ค.ศ.1950-2000 กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คมส.

30 ปกาศิต เจิมรอด ปัจจัยเส่ียงและผลกระทบของการเกิดอาชญากรรมทีมุ่่งประทุษร้ายต่อทรัพย์ในเขตอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คมส.

31 ปฐมพงษ์ พุม่ฤกษ์ การใช้ส่ือออนไลน์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คมส.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2558
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32 เพชรรุ่ง เทียนปิว๋โรจน์ ความส าคัญของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทีค้่นพบในดินแดนประเทศไทยต้ังแต่

คริสต์ศตวรรษที ่8 ถึงคริสต์วรรษที ่13

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คมส.

33 มูนีเราะฮ์ ยีด า การศึกษาพฤติกรรมการเมืองและการเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

 : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประชาชนในเขตเทศบาลและเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คมส.

34 วิภาวี ฝ้ายเทศ ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีน่ าเสนอในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน

ภาษาไทย

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คมส.

35 สุมาลินี สาดส่าง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่การจัดการพืน้ทีน่ครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 คมส.

36 จงกล เฮงสุวรรณ 1.การศึกษาโบราณสถานตามเส้นทางเดินทัพเพือ่กู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58       115,500.00 คมส.

37 ธาตรี  มหันตรัตน์ การพัฒนากฎหมายเพือ่หารายได้ของสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

วิจัยสถาบันเร่ืองที ่1

       20,000.00 คมส.

38 พยันต์ เอี่ยมศิลป์ การน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เดิม นายพิชิตชัย  กิ่งพวง
การน าผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

วิจัยสถาบันเร่ืองที ่4

       20,000.00 คมส.

39 กมลวรรณ  วรรณธนัง ความคาดหวังด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

วิจัยสถาบันเร่ืองที ่8

       20,000.00 คมส.

40 นพดล  ปรางค์ทอง การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

วิจัยสถาบันเร่ืองที ่9

       20,000.00 คมส.
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41 วาสนา บุญสม การศึกษาเปรียบเทียบสัญลักษณ์บนลายผ้าระหว่างลาวพวน เชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กับไทยพวนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีและไทยพวนหาดเส้ียว 

จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย ความหลากหลาย

สกอ.ปี 58       490,000.00 คมส.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 26 โครงการ   1,185,500.00 บาท

42 จันจิรา  ดีเลิศ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควจ.

43 ชเนตตี  จาตุรนต์รัศมี การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการท่องเทีย่วและบริการในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควจ.

44 ชุติมา นิ่มนวล การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือ่สนับสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควจ.

45 นันทนิธิ ์ เอิบอิ่ม ปัจจัยความเส่ียงกับพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควจ.

46 ปราณี ตันประยูร องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดอ่างทอง

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควจ.

47 พิเชษฐ์ เนตรสว่าง การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือ

ข้ามฟาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควจ.

48 เมธารัตน์ จันตะนี แนวทางการพัฒนาการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในอ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควจ.

49 วันทนา เนาว์วัน คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควจ.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2558
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

50 อัจฉรา หล่อตระกูล ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควจ.

51 อารมณ์  เอี่ยมประเสริฐ การศึกษาปัจจัยการส่ือสารผ่านส่ือไอทีเพือ่สนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษา: ท่องเทีย่ววัดพ

นัญเชิง

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควจ.

52 ฉัตรชัย นิยะบุญ การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

53 ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี ทัศนคติทีม่ีต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

54 ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่วแบบวันเดียวรอบ

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

55 ญาณิศา เผ่ือนเพาะ การส ารวจร้านอาหารอร่อย ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

56 ภัทรนัน สุรชาตรี การสร้างเอกลักษณ์ เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมของชุมชนอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

57 ภัทราพร จันตะนี การศึกษาภาวะหนี้สินของเกษตรกรในอ าเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

58 ภาวินีย์ ธนาอนวัช การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

59 มรุต กลัดเจริญ ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อก าไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

60 วรรณิภา ใจดี การเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพือ่เข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

61 วันทนีย์ แสนภักดี การพัฒนาภาวะผู้น าด้านการประกอบการเพือ่เพิม่ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2558
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

62 สุรศักด์ิ บุญประสิทธิ์ ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเทีย่วอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเทีย่วชาวไทย

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

63 อรกช เก็จพิรุฬห์ ประสิทธิภาพการปลูกข้าวภายใต้โครงการรับจ าน าข้าว กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

64 อรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพือ่เข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        25,000.00 ควจ.

65 วันทนา เนาว์วัน การศึกษาเพือ่พัฒนาการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นกรณีศึกษา : 

ผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมมุสลิม ชุมชนเมือง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58       295,500.00 ควจ.

66 ประพันธ์ แสงทองดี ปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

วิจัยสถาบันเร่ืองที ่2

       20,000.00 ควจ.

67 อารมณ์  เอี่ยมประเสริฐ ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลส่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีเพือ่การสืบค้นข้อมูล โดยไม่ใช้ห้องสมุดของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

วิจัยสถาบันเร่ืองที ่5

       20,000.00 ควจ.

68 อัจฉรา หล่อตระกูล การศึกษาแนวทางการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดิมผศ.ธนู  บุญญานุวัตร
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของคณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

วิจัยสถาบันเร่ืองที ่6

       20,000.00 ควจ.

69 กันยารัตน์  คงพร การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอยุธยาศึกษา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

วิจัยสถาบันเร่ืองที ่7

       20,000.00 ควจ.

คณะวิทยาการจัดการ รวม 28 โครงการ      950,500.00 บาท

70 เกตน์ณนิภา วันชัย การสังเคราะห์ Ag3PO4/Cu2O ทีห่่อหุม้ด้วย PVA-alginate เพือ่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิง

แสงในการสลายสีย้อมภายใต้ การฉายแสงช่วงวิสิเบิล

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2558
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

71 คงศักด์ิ ปัตตาฤทธิ์ การเตรียมหมึกน าไฟฟ้าโดยใช้กราฟีน กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

72 ชลธิชา แก้วอนุชิต แบบจ าลองความเครียดจากการประกอบอาชีพเชิงจิตสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐไทยภายใต้เง่ือนไขในการท างาน

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควท.

73 ชัชฎาพร องอาจ การพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนน้ าเสียอุตสาหกรรม กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

74 ชุติมา แก้วกระจาย การแยกยีสต์จากธรรมชาติทีม่ีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสเพือ่การผลิตไบโอดีเซล กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

75 ณัฐวุฒิ จั่นทอง การมีส่วนร่วมในโครงการผลิตข้าวตามหลักเกษตรทีดี่และเหมาะสมของเกษตรในอ าเภอโพธิ์

ทอง จังหวัดอ่างทอง

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควท.

76 ปณิธาน กระสังข์ รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเบาหวานชุมชนบ้านใหม่ อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควท.

77 ปทิตตา  นาควงษ์ การใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติจากถ่านชีวมวลเพือ่ดูดซับของเสียจากน้ าทิง้โรงงานอุตสาหกรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

78 พวงชมพู หงษ์ชัย การผลิตไอศกรีมนมถั่วเหลือง กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

79 พิชิต โชดก การแยก คัดเลือก และจ าแนกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนกรดทีผ่ลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก 

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

80 พิทยา ใจค า ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสารต้านการเกิดออกซิเดชันต่อการอยู่รอดของโปรไบโอ

ติกทีผ่่านการตรึงในน้ าเม่า

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

81 ยุพาภรณ์ ศิริโสม การขยายพันธุข์มิ้นชันโดยการเพาะเล้ียงเซลล์แขวนลอย กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

82 วิมลพรรณ รุ่งพรหม สารยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากใบพญาวานรเพือ่ใช้บ าบัดโรคเบาหวาน กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

83 สายชล  สุขญาณกิจ การตอบสนองต่อฟอสฟอรัสในข้าวไรซ์เบอร์ร่ีทีร่ะยะการเจริญเติบโตต่างๆ กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2558
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

84 สุนันทา คะเนนอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดด้ิงจากฟักข้าว กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

85 สุภาวิณี แสนทวีสุข การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ายากะทิกึ่งส าเร็จรูปโดยใช้กากถั่วเหลืองทดแทนเนื้อปลา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        30,000.00 ควท.

86 สุวรรณ อาจคงหาญ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วยบรรยายศิลปวัตถุด้วยรหัสเออาร์ ส าหรับระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ กรณีศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่1        25,000.00 ควท.

87 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง ระบบการประจุไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน าส าหรับแบบรถไฟฟ้าจ าลอง กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        30,000.00 ควท.

88 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด การหาสภาวะทีม่ีเหมาะสมต่อการผลิตกรดอะดรีนิก (เอดีเอ) และกรดโอเมก้า 3 โดโคซาเพน

ทาอีโนอิก (กรดโอเมก้า 3 ดีพีเอ) โดย Physcomitrellapatens N64 โดยใช้วิธีการหาพืน้ผิว

ผลตอบสนองและการเพาะเล้ียงแบบสองสภาวะ

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        30,000.00 ควท.

89 ปรัชวนี ภิบ ารุง ผลการใช้ปุย๋ต่อการสะสมคาร์บอนในดินนา กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        30,000.00 ควท.

90 พิชิต โชดก การหาสภาวะทีม่ีเหมาะสมต่อการผลิตกรดอะราชิโดนิกและกรดอีโคซะเพนตะอีโนอิกโดยมอส

 physcomitrella patens โดยวิธีการหาพืน้ผิวผลตอบสนองและการเพาะเล้ียงแบบสอง

สภาวะ

กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        30,000.00 ควท.

91 พิทยา ใจค า การอยู่รอดของโปรไบโอติกทีผ่่านการเคลือบแบบหลายชั้นในโยเกร์ิตผสมสมุนไพร กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        30,000.00 ควท.

92 ภควดี สุขอนันต์ พืน้ทีผิ่วของถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดทีก่ระตุ้นด้วย H3po4 กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        30,000.00 ควท.

93 วุฒิพงษ์ แปงใจ ผลของการฉายรังสีแกมม่าต่อดาวกระจาย กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        30,000.00 ควท.

94 สุพิชญา ค าคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์มัฟฟินทดแทนด้วยแป้งข้างไรทซ์เบอร์ร่ี กองทุนวิจัยปี 58 คร้ังที ่2        30,000.00 ควท.

95 จินดาวรรณ ธรรมปรีชา ผลของก าลังไฟฟ้าต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียม ไททาเนตทีเ่คลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟ

ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58       559,000.00 ควท.

96 ชลธิชา แก้วอนุชิต การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58       500,000.00 ควท.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2558
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ

97 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด การศึกษาคุณสมบัติของยีนทีค่วบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิท์างชีวภาพ

ของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica)

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58       497,200.00 ควท.

98 ภัททิรา หอมหวน การปลูกฟิล์ม SnO2 ด้วยกระบวนการสปัตเตอร์ริง มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58       280,000.00 ควท.

99 เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ การพัฒนาไส้กรองน้ าเซรามิกส์จากดินพืน้บ้าน มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58       400,000.00 ควท.

100 ศานิต สวัสดิกาญจน์ ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

วิจัยสถาบันเร่ืองที ่3

       20,000.00 ควท.

101 พิทยา ใจค า ผลดีต่อการส่งเสริมสุขภาพของเม่าผงผสมโปรไบโอติกต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในล าไส้ใหญ่

โดยทดสอบในส่ิงแวดล้อมของทางเดินอาหารจ าลองและส่ิงมีชีวิต

สกว.ปี 2558

(เงินจาก สกว.)

      300,000.00 ควท.

102 พิทยา ใจค า ผลดีต่อการส่งเสริมสุขภาพของเม่าผงผสมโปรไบโอติกต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในล าไส้ใหญ่

โดยทดสอบในส่ิงแวดล้อมของทางเดินอาหารจ าลองและส่ิงมีชีวิต

สกว.ปี 2558

(เงินสมทบจาก กองทุน.)

      300,000.00 ควท.

103 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียที ่สามารถผลิตสารโพลีไฮดรอกซีอัลคา

โนเอตโดยเทคนิคการ ย้อมด้วยสารเร่ืองแสง และการศึกษาการใช้วัสดุเหลือทิง้ ทาง

การเกษตรเป็นแหล่งคาร์บอน ความหลากหลาย

สกอ.ปี 58       300,000.00 ควท.

104 พิชิต โชดก วามหลากหลายทางชีวภาพของมอสทีส่ะสมกรดไขมันไม่ อิ่มตัวสายยาวและการผลิต 

eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic acid (DHA) ในมอสโดย ยีน 

Saprolegnia diclina -desaturase, Physcomitrella patens -elongase และ 

Isochrysis galbana - desaturase ความหลากหลาย

สกอ.ปี 58       300,000.00 ควท.

105 พิทยา ใจค า การประยุกต์ใช้พอลีแซคคาไรด์กัมจากพืชท้องถิ่นของไทย เป็นสารเพิม่ความคงตัวในไอศกรีม

ไขมันต้่าเสริมโปรไบโอติก ความหลากหลาย

สกอ.ปี 58       300,000.00 ควท.



ผลงานวิจยัประจ าปี 2558
ล าดบั ชื่อนักวิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  งบประมาน คณะ
106 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล การคัดเลือกและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อ แบคทีเรีย กลุ่ม Bacillus ที่

เปือ้นปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Rhizoctonia solani ความหลากหลาย

สกอ.ปี 58       250,000.00 ควท.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 37 โครงการ   4,736,200.00 บาท

รวมทุนวิจัย ปี 2558   7,262,200.00 บาท


