ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
1 ยุวดี วงษ์ทน

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาผู้ขับขี่
รถตุ๊กตุ๊กและแม่ค้ารถเข็นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 49

172,900.00 คมส.

2 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ท่องเที่ยวเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 49

253,200.00 ควท.

3 ศศิปภา ทิพย์ประภา

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิง
ประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 49

107,000.00 คมส.

4 ลํายอง ปลั่งกลาง

การวิจัยเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและการ
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 49
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนนอกเกาะเมือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

38,100.00 ควจ.

5 ศิรพร เหล่าเมือง

เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้านการให้บริการข้อมูล การท่องเที่ยวนคร
ประวัติศาสตร์ อยุธยาอําเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 49

342,300.00 คคศ.

6 อารีรัตน์ คูณดี

การพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความเป็นไปได้ใน
การเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 49

86,500.00 คมส.

7 วิมลพรรณ รุ่งพรหม
8 ศิริณา จิตต์จรัส

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 50
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 50
การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชากร สังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองมรดกโลก : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1,600,000.00 ควท.
500,000.00 คมส.

9 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การมึส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้เรื่องขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 50

1,900,000.00 ควท.

10 ลํายอง ปลั่งกลาง

การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการขยายกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการอาหารพื้นบ้านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 50

900,000.00 ควจ.

11 พัชรี สินธุนาวา

การคัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อย
สลายสารอินทรีย์จากน้ําเสีย

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 50

100,000.00 ควท.

12 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในโลก มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 51
มุสลิม: กรณีศึกษาชุมชนประตูชัยและชุมชนป่าตอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา

1,825,000.00 ควท.

13 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การจัดการความรู้เรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 51

900,000.00 ควท.

14 วิชา ทรวงแสวง

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
การอ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 51

750,000.00 คมส.

15 ชุติมา แก้วกระจาย

การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูงกับการหมัก
แบบแบตซ์และเฟด-แบตซ์

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 51

250,000.00 ควท.

16 วิมลพรรณ รุ่งพรหม
17 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อพัฒนา การเกษตรแบบยั่งยืน
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 51
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในโลก มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 52
มุสลิม: กรณีศึกษาชุมชนประตูชัยและชุมชนป่าตอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา

1,500,000.00 ควท.
596,000.00 ควท.

18 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การจัดการความรู้เรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 52

1,162,560.00 ควท.

ลําดับ
ที่
19
20
21
22
23

ชื่อนักวิจัย
อมรา กล่ําเจริญ
วีรภัทร ภัทรกุล
ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
ศิรพร เหล่าเมือง
เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

โครงการวิจัย
การละเล่นพื้นบ้าน : ลิเกเลียบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดการความรู้เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมทางชีวภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา

งบจาก
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 52
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 52
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 52
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 52
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 52

งบประมาน
150,000.00
500,000.00
2,278,990.00
589,000.00
290,950.00

คณะ
คมส.
ควท.
ควท.
คคศ.
ควท.

24 ธนิดา ยงยืน

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของโพรโทซัวในแหล่งน้ําของอําเภอ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 52
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

180,000.00 ควท.

25 เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

การพัฒนาอิฐทนไฟ จากดินบางปะหัน ดินขาว ทรายและขี้เลื่อย เพื่อใช้ทํา
เตาเผา 1,300 องศาเซลเซียส

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53

365,950.00 ควท.

26 วิชา ทรวงแสวง

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อสืบสาน
ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53

215,950.00 คมส.

27 เนาวรัตน์ ประดับเพ็ชร์

ศักยภาพของจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อระบบการเกษตรแบบยั่งยืนในจังหวัด
จังหวัดอ่างทอง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53

698,925.00 ควท.

28 ชุติมา แก้วกระจาย

การผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากมันเส้นที่ย่อยด้วยเชื้อรา กับการหมัก
แบบแบตช์ และเฟด-แบตช์ โดยยีสต์ Pichia kudriavzevii (Issatchenkia
orientalis)
การพัฒนาโปรแกรมบริหารงานพัสดุ สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53

298,925.00 ควท.

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53

248,925.00 คคศ.

30 สุดาวดี ธีรศิลป

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของกลอย ขมิ้นชัน และ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53
ฟ้าทะลายโจร

298,925.00 ควท.

31 พัชรี สินธุนาวา
32 ศิรริ ัตน์ ศิริพรวิศาล
33 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินที่ ตรึงไนโตรเจนในนาข้าว
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา ในชมรม
ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

265,950.00 ควท.
898,925.00 ควท.
215,950.00 ควท.

34 ลํายอง ปลั่งกลาง

แนวทางการพัฒนาการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53
เขตภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง)

248,925.00 ควจ.

35 พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม

การพัฒนาเครื่องฟังเสียงหัวใจอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 53

265,950.00 ควท.

36 เนาวรัตน์ ประดับเพ็ชร์

ศักยภาพของจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อระบบการเกษตรแบบยั่งยืนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 54

1,288,650.00 ควท.

37 สิริพร อินทสนธิ์
38 เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาอิฐทนไฟ จากดินบางปะหัน ดินขาว ทรายและขี้เลื่อย เพื่อใช้ทํา
เตาเผา 1,300 องศาเซลเซียส

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 54
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 54

275,000.00 ควจ.
319,000.00 ควท.

39 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในชมรม
ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 54

275,000.00 ควท.

40

การย่อยสลายสารประกอบฟีนอลในน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้
กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 54

330,000.00 ควท.

29 ศักดา จันทราศรี

เกตน์ณนิภา วันชัย

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
41 ลํายอง ปลั่งกลาง

โครงการวิจัย
การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียว: กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

งบจาก

งบประมาน

คณะ

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 54

434,500.00 ควจ.

42 วิชา ทรวงแสวง

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา เพื่อสืบสาน มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 54
ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น

396,000.00 คมส.

43 ปฤษณา ชนะวรรษ
44 ศานติ เล็กมณี

อยุธยาเมืองมรดกโลกภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างยั่งยืน
การศึกษารูปแบบการดําเนินการศูนย์วิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตรแบบครบวงจร

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 54
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 54

330,000.00 คคศ.
375,150.00 ควจ.

45 ชุติมา แก้วกระจาย

ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์จากโสนและการนํามาใช้ป้องกันกําจัดโรค มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
พืชที่เกิดจากเชื้อรา

165,000.00 ควท.

46 ธาตรี มหันตรัตน์

การบริหารจัดการมรดกโลกว่าด้วยมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา : นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

330,000.00 คมส.

47 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง

การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบ สัญญาณ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
เตือนภัยน้ําท่วม แบบไร้สาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

220,000.00 ควท.

48 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบ และมาตรการการ
ดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยการส่งเสริมการใช้ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้สูงอายุ
สถาบันครอบครัวและชุมชนเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

330,000.00 ควท.

49 ประวิทย์ ประมาณ

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
ของผู้สูงอายุที่ป่วยโรคเบาหวาน ศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

198,000.00 คคศ.

50 วัชรินทร์ เสมามอญ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

220,000.00 คคศ.

51 สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์อํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

220,000.00 ควท.

52 วิมลพรรณ รุ่งพรหม
53 สาโรช ปุริสังคหะ

สารยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากใบมะเฟืองเพื่อใช้บําบัดโรคเบาหวาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

198,000.00 ควท.
220,000.00 ควท.

54 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์สําหรับการควบคุมโรคพืชที่ปนมากับดิน เพื่อใช้ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
ในระบบเกษตรอินทรีย์

330,000.00 ควท.

55 จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์

การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวกล้องกึ่งสําเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

275,000.00 ควท.

56 พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม

การออกแบบเครื่องช่วยฟังแบบเชิงเลขและการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วมในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

198,000.00 ควท.

57 จงกล เฮงสุวรรณ

การสร้างองค์ความรู้ ด้านการศึกษา ด้านเด็กและเยาวชน ด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ แรงงานและอุตสาหกรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านเกษตรกรรม และด้านผู้สูงอายุ

165,000.00 คมส.

ลําดับ
ที่
58

ชื่อนักวิจัย

เกตน์ณนิภา วันชัย

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการเติมซิลเวอร์ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
ไอออนและซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคข้าวที่พบในพื้นที่ภาคกลาง
ของประเทศไทย

495,000.00 ควท.

59 ฤดี เสริมชยุต

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาผ่านกิจกรรม up to me สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และนครนายก

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55

229,650.00 ควจ.

60 ปฤษณา ชนะวรรษ

การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาอยุธยาศึกษาแบบประสบการณ์และ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 55
เน้นที่การปฏิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

229,650.00 คคศ.

61 ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

การลดค่าอัตราส่วนกําลังค่ายอดต่อกําลังเฉลี่ยของสัญญาณ OFDM โดยใช้
การผสมผสานระหว่างวิธีการ PTS และ APPR

กองทุนวิจัยปี 50

50,000.00 ควท.

62 พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม

การพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาด้วยโครงข่ายประสาทเทียม

กองทุนวิจัยปี 50

50,000.00 ควท.

63 ศานิต สวัสดิกาญจน์
64 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

คุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน
การแยกเชื้อและการบ่งชนิดเมธิลโลโทรฟิกยีสต์จากแหล่งจากธรรมชาติ ที่
เจริญได้ดีในเมทานอล

กองทุนวิจัยปี 50
กองทุนวิจัยปี 50

50,000.00 ควท.
50,000.00 ควท.

65 ธนิดา ยงยืน
66 เย็นใจ สุวานิช

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสายพันธุ์ช้างกระโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กองทุนวิจัยปี 50
การสร้างชุดฝึกอบรมเรื่อง การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3 ตาม กองทุนวิจัยปี 50
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

50,000.00 ควท.
58,775.00 คคศ.

67 นิยม คําบุญทา

การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทใน กองทุนวิจัยปี 50
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50,000.00 ควจ.

68 อภิชาติ พานสุวรรณ

สํารวจความต้องการหลักสูตรฝึกอบรม ขององค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 50

50,000.00 ควจ.

69 ชุติมา นิ่มนวล

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการประเมินการสอนของอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

21,000.00 ควจ.

70 ดาราภรณ์ เดชพลมาตย์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกและไม่เลือกนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ของนักเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

21,000.00 ควจ.

71 อัจฉรา หล่อตระกูล

การเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีต่อวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

กองทุนวิจัยปี 51

12,700.00 ควจ.

72 พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่เรียนพิเศษของนักเรียนในอําเภอ กองทุนวิจัยปี 51
พระนครศรีอยุธยา

18,000.00 ควจ.

73 ประพันธ์ แสงทองดี

ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กองทุนวิจัยปี 51

21,000.00 ควจ.

74 ปราณี ตันประยูร

การวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์กบแปรรูปบรรจุกระป๋อง กองทุนวิจัยปี 51
ของชุมชนบ้านห้วยจรเข้ ตําบลบ่อตาโล่ อําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

21,000.00 ควจ.

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
75 ฤดี เสริมชยุต

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

เปรียบเทียบปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และโลตัสเอ็กเพลส ในเขตเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

21,000.00 ควจ.

76 ทิวาวรรณ ลฆุโภชน์

การใช้การบัญชีเพื่อการบริหารงานของกิจการอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

30,000.00 ควจ.

77 วันทนา เนาว์วัน

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

18,000.00 ควจ.

78 สมเกียรติ แดงเจริญ

ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

24,000.00 ควจ.

79 พรทิพย์ วีระสวัสดิ์

การศึกษาความต้องการและความพร้อมในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนประตู
จีนและชุมชนป้อมเพชรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กองทุนวิจัยปี 51

21,000.00 ควจ.

80 ภัทราพร จันตะนี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

18,000.00 ควจ.

81 ชุติมา แก้วกระจาย

การคัดเลือกยีสต์สายพันธุ์ตกตะกอนเพื่อให้เป็นแหล่งของโปรตีนเซลล์เดี่ยว
ในรูปยีสต์อาหารสัตว์

กองทุนวิจัยปี 51

30,000.00 ควท.

82 เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินอําเภอบางบาล เพื่อทําผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์

กองทุนวิจัยปี 51

30,000.00 ควท.

83 วาทินี สรรพวัฒน์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับครูตามแนวคิดซิปปา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

30,000.00 คคศ.

84 ธนู บุญญานุวัตร

การพัฒนาฐานข้อมูลบทความฉบับเต็มจากวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอยุธยา กองทุนวิจัยปี 51
(พ.ศ. 2541-2550)

21,000.00 คมส.

85 ทัศนี ทองมาก

การศึกษาความต้องการใช้ทรัพยากรสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศของอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

21,000.00 คมส.

86 ชัชฎาพร องอาจ

การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย กองทุนวิจัยปี 51
ปุ๋ยหมัก

30,000.00 ควท.

87 นภัสนันท์ จุนนเกษ

บทบาทและหน้าที่ของแตรวงชาวบ้าน ที่มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

21,000.00 คมส.

88 จักษ์ จินดาวัฒน์

การดํารงอยู่ของแตรวง ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 51

24,000.00 คมส.

89 วริสรา จุ้ยดอนกลอย

การวิจัยและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนรวม

กองทุนวิจัยปี 51

24,000.00 คคศ.

90 อภินันท์ จันตะนี

การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา กองทุนวิจัยปี 51
บริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

24,000.00 ควจ.

91 นิตยา พรหมวนิช

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และการใช้
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางในรายวิชาเคมี

กองทุนวิจัยปี 51

30,000.00 ควท.

92 ชัยยศ เดชสุระ

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2

กองทุนวิจัยปี 51

24,000.00 คคศ.

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
93 นริสานันท์ แมนผดุง

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

การพัฒนาโปรแกรมการจัดประสบการณ์ทางดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและ กองทุนวิจัยปี 51
เพลงพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาในการเรียนรู้คําศัพท์และการพูด
ของเด็กปฐมวัย

30,000.00 คคศ.

94 บุญไท เจริญผล

ผลของการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการพัฒนาศักยภาพ
ทางสมองของเด็กปฐมวัยตามแนวพหุปัญญา

กองทุนวิจัยปี 51

21,000.00 คคศ.

95 สุภัทรา คงเรือง

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสําหรับครูปฐมวัย โดยใช้ กองทุนวิจัยปี 51
กระบวนการชี้แนะ กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏา
พระนครศรีอยุธยา

30,000.00 คคศ.

96

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในมุมมองของ
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 52

65,000.00 ควจ.

97 ปราณี ตันประยูร

ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 52

45,000.00 ควจ.

98 ลํายอง ปลั่งกลาง

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาผู้นําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สาขาศิลปะการช่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 52

65,000.00 ควจ.

99 สุวิทย์ ไวยกุล

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้

กองทุนวิจัยปี 52

50,000.00 คคศ.

100 นภัสนันท์ จุนนเกษ
101 ภควดี สุขอนันต์

เพลงไทยสําเนียงแขกในสมัยกรุงศรีอยุธยา
การศึกษาคุณสมบัติและคุณลักษณะของพื้นผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือก
มังคุดที่เตรียมแบบ 1 ขั้นและ 2 ขั้น

กองทุนวิจัยปี 52
กองทุนวิจัยปี 52

40,000.00 คมส.
50,000.00 ควท.

102 จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์

ผลการใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและการคืนตัวของ
แผ่นแป้งโรตี

กองทุนวิจัยปี 52

50,000.00 ควท.

103 สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจรและมะรุมต่อ
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก

กองทุนวิจัยปี 52

50,000.00 ควท.

104 เนาวรัตน์ ประดับเพ็ชร์
105 พันทิพา มาลา

การศึกษารูปแบบของค้างต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกขจร
การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น:กรณีศึกษาศิลปพื้นบ้าน สาขา
ศิลปะการแสดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 52
กองทุนวิจัยปี 52

50,000.00 ควท.
50,000.00 คคศ.

106 กรองทิพย์ เนียมถนอม

พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 52

30,700.00 ควท.

107 อภิชาติ พานสุวรรณ

คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 52

50,000.00 ควจ.

108 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
109 เจริญ จันทร์ทาโล
110 สิริพร อินทสนธิ์

ระบบวินิจฉัยการทํางานของเครื่องปรับอากาศด้วยคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้ CPLD สร้างสัญญาณซายน์ชนิด 3 เฟส
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายทะเบียนประวัตินักศึกษาภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ

กองทุนวิจัยปี 53
กองทุนวิจัยปี 53
กองทุนวิจัยปี 53

35,000.00 ควท.
35,000.00 ควท.
30,000.00 ควจ.

111

การศึกษาความพร้อมในการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 53

45,000.00 ควจ.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา คณะ
กองทุนวิจัยปี 53
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2552

25,000.00 ควจ.

วันทนา เนาว์วัน

นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

112 อัจฉรา หล่อตระกูล

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
113 สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

ผลิตภาพการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาปี พ.ศ. 2548-2552

กองทุนวิจัยปี 53

25,000.00 ควจ.

114 พิชิต พระพินิจ

ความต้องการโรงสีชุมชนของชาวนา อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 53

30,000.00 ควจ.

115 สุมิตร เทพวงษ์
116 นภัสนันท์ จุนนเกษ

ระบํานพพุทธบูชา อยุธยามหามงคล
เพลงสิบสองภาษามอญ: กรณีศึกษาปี่พาทย์มอญคณะบ้านใหม่ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 53
กองทุนวิจัยปี 53

25,000.00 คมส.
25,000.00 คมส.

117 ศรีเวียง ไตรชิละสุนทร
118

บทบาทและหน้าที่ของดนตรีในวรรณคดีไทย
การสังเคราะห์ BiYO3/Bi2O3 โฟโตคะตะลิสต์สําหรับการย่อยสลายฟีนอล
ภายใต้การฉายแสงวิสิเบิล

กองทุนวิจัยปี 53
กองทุนวิจัยปี 53

25,000.00 คมส.
32,000.00 ควท.

119 ปารณีย์ ขาวเจริญ
120 ปัญญา คล้ายเดช

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แรงจูงใจของนักศึกษาปีที่ 1 ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 53
กองทุนวิจัยปี 53

25,000.00 คคศ.
25,000.00 คมส.

121 เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์ สภาพการทํางาน ปัญหาและความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
(กศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ ของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 53

32,000.00 ควจ.

122 ธราภรณ์ สถาปิตานนท์

กองทุนวิจัยปี 54

20,000.00 ควท.

123 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพของไรโซเบียมโสนที่แยกจากดินใน 6 ตําบล
ของอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 54

35,000.00 ควท.

124 สุวรรณ อาจคงหาญ

การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้
เทคนิค Google Maps API

กองทุนวิจัยปี 54

15,000.00 ควท.

125 สาโรช ปุริสังคหะ

ระบบสารสนเทศประวัติการปลูกเห็ดตับเต่า ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 54

25,000.00 ควท.

126 สุทัศน์ อู่ทอง
127 ชัชฎาพร องอาจ

เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์
การศึกษาลักษณะสมบัติและความเป็นพิษต่อพืชของกากตะกอนน้ําเสียเพื่อ
นําไปใช้ปลูกต้นโสนหางไก่

กองทุนวิจัยปี 54
กองทุนวิจัยปี 54

20,000.00 ควท.
35,000.00 ควท.

128
129
130
131

เครื่องทําความสะอาดพื้นถนนแบบไร้สาย
การสกัดสีของดอกโสนเพื่อใช้สําหรับการย้อมเส้นใย
ภูมิปัญญาการใช้ดอกโสนเพื่อการบริโภค
การนําเสนอรูปแบบมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวารเป็นแหล่งการเรียนรู้เสมือนบนเว็บ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 54
กองทุนวิจัยปี 54
กองทุนวิจัยปี 54
กองทุนวิจัยปี 54

30,000.00
35,000.00
20,000.00
20,000.00

132 กมลวรรณ วรรณธนัง

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 54

15,000.00 คมส.

133 ลํายอง ปลั่งกลาง

ความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวของนักศึกษาสาขาวิชา กองทุนวิจัยปี 54
การท่องเที่ยวและการโรงแรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25,000.00 ควจ.

134 ภัทราพร จันตะนี

การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเห็ด
ตับเต่า ตําบลสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30,000.00 ควจ.

เกตน์ณนิภา วันชัย

ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
ณัฐชีรา กิตติธเนศวร
ขวัญศิริ ทองพูน
บริบูรณ์ ชอบทําดี

การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศโสนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้
ระบบจัดการเนื้อหา

กองทุนวิจัยปี 54

ควท.
ควท.
ควท.
คคศ.

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
135 ชุติมา นิ่มนวล

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

ความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านบริหารธุรกิจของผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เขตภาคกลาง

กองทุนวิจัยปี 54

25,000.00 ควจ.

136 ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล

การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ต่อการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม

กองทุนวิจัยปี 54

25,000.00 ควจ.

137
138
139
140
141

เค้กดอกโสน
การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากดอกโสน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิวัฒนาการลวดลายประดับชั้นฐานสิงห์สมัยอยุธยา
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม

กองทุนวิจัยปี 54
กองทุนวิจัยปี 54
กองทุนวิจัยปี 54
กองทุนวิจัยปี 55
กองทุนวิจัยปี 55

25,000.00
25,000.00
25,000.00
30,000.00
20,000.00

142 ลํายอง ปลั่งกลาง

การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55

30,000.00 ควจ.

143 ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล

การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบ้านเลน และ
เทศบาลตําบลบางกระสั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55

30,000.00 ควจ.

144 ปราณี ตันประยูร
145

แนวทางการพัฒนาตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55
กองทุนวิจัยปี 55

25,000.00 ควจ.
20,000.00 ควจ.

146 พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ตําบลลุมพลี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55

30,000.00 ควจ.

147 อัจฉรา หล่อตระกูล

การศึกษาศักยภาพเพื่อการส่งออกของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55

30,000.00 ควจ.

148 ภัทราพร จันตะนี

การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา: อุทยาน
ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55

25,000.00 ควจ.

149 นาตยา เกตุสมบูรณ์

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 9 วัด ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55

25,000.00 ควจ.

150 ภควดี สุขอนันต์
151 พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

พื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากโสน
การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และสภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นิติ
วิทยาศาสตร์เป็นฐาน ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)

กองทุนวิจัยปี 55
กองทุนวิจัยปี 55

30,000.00 ควท.
25,000.00 คคศ.

152 ขวัญชนก นัยจรัญ

การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่าน
ของครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเขต 1

กองทุนวิจัยปี 55

25,000.00 คคศ.

153 เมธารัตน์ จันตะนี

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของปัญหาอุทกภัยที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 55

25,000.00 ควจ.

154 จินตนา เวชมี

โครงการวิจัยและพัฒนา “เครือข่ายครูนวัตกรการสอนทักษะชีวิต – ด้าน
เพศศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 54

520,000.00 คคศ.

155 ศานิต สวัสดิกาญจน์

การพัฒนาการผลิตข้าวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรใน
จังหวัดอ่างทอง

สกอ.ปี 54

1,553,300.00 ควท.

นพา ลีละศุภพงษ์
พวงชมพู หงษ์ชัย
วัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์
สุรินทร์ ศรีสังข์งาม
เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

วันทนา เนาว์วัน

ควท.
ควท.
ควท.
คมส.
ควจ.

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
156 บุญล้ํา สุนทร

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างรูปแบบของ สกอ.ปี 54
โบราณสถาน กรณีศึกษา วัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

400,000.00 ควท.

157 ชัชฎาพร องอาจ
158 พรเทพ รู้แผน

ยากันยุงจากขี้ช้าง
การวิจัยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

สกอ.ปี 54
สกอ.ปี 54

350,000.00 ควท.
305,000.00 คคศ.

159 ลํายอง ปลั่งกลาง

การพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการวิจัยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ตําบล สามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 54

275,000.00 ควจ.

160 จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์

พัฒนาการผลิตปลาตากแห้งร่วมกับการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ

สกอ.ปี 54

270,000.00 ควท.

161 พันทิพา มาลา

โครงการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การท่องเที่ยวเทศบาล ตําบลบ้าน
แพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 54

270,000.00 คคศ.

162 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

การพัฒนากรรมวิธีผลิตชีวภัณฑ์จุลินทรีย์อย่างประหยัดโดยใช้รูปแบบการ
หมักแบบถุงชา สําหรับใช้ในการปลูกข้าวแบบอินทรีย์

สกอ.ปี 55

175,000.00 ควท.

163 บังอร บุญปั้น

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดการฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 55

50,000.00 คมส.

164 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไรโซเบียมถั่วเขียวที่แยกจากดิน ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 55

175,000.00 ควท.

165 ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : หมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 55

50,000.00 คมส.

166 สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา

การศึกษาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 55

100,000.00 ควจ.

167 นาตยา เกตุสมบูรณ์

การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อปัจจัยการท่องเที่ยวใน เครือข่ายปี 50
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

91,476.00 ควจ.

168 นาตยา เกตุสมบูรณ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบพักค้างคืน ศึกษากรณี พื้นที่รอบเกาะเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

เครือข่ายปี 51

110,000.00 ควจ.

169 ดาราภรณ์ เดชพลมาตย์

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

เครือข่ายปี 51

245,000.00 ควจ.

170 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหามลพิษทางน้ําจาก เครือข่ายปี 53
ภาคเกษตรกรรม:กรณีศึกษา อ.เสาให้ จ.สระบุรี

120,000.00 ควท.

171

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน ตําบลบางกระสั้น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

เครือข่ายปี 53

120,000.00 ควจ.

172 สุกัลยา คงประดิษฐ์

การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบลสําเภาล่ม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

เครือข่ายปี 53

100,000.00 คมส.

173 ปฤษณา ชนะวรรษ

เงื่อนไขและกระบวนการนําไปสู่สภาวะความรุนแรงของเด็กและเยาวชนใน
จ..พระนครศรีอยุธยา

เครือข่ายปี 53

125,000.00 คคศ.

วันทนา เนาว์วัน

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
174 ภัทราพร จันตะนี

โครงการวิจัย

งบประมาน

คณะ

เครือข่ายปี 53

70,000.00 ควจ.

175 วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านสาไร เครือข่ายปี 53
พระนครศรีอยุธยา

115,000.00 คมส.

176 ลํายอง ปลั่งกลาง

แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายปี 54
ชุมชนเพื่อการ พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

135,000.00 ควจ.

177 ภัททิรา หอมหวน
178 กฤษณะ กันอ่ํา

การปลูกฟิล์มบางTiWNบนเหล็กกล้าเครื่องมือเพื่อยืดอายุการใช้งาน
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับ
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง

443,000.00 ควท.
500,000.00 ควท.

179

การปรับปรุงคุณภาพดินนาข้าวที่เกิดอุทกภัย อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา ด้วยจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่ตรึงอยู่บนวัสดุชนิดต่างๆ

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56

500,000.00 ควท.

180 จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาตะเพียน

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56

500,000.00 ควท.

181 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง

การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบ เฝ้าระวัง มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56
และสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ารั่วเนื่องจากภาวะน้ําท่วมฉับพลันระบบไร้สาย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

500,000.00 ควท.

182 ธีรพล ทรัพย์บุญ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือ
จําลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56

400,000.00 ควท.

183 พัชรี สินธุนาวา

การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกร
เรื่อง “การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของข้าวที่ได้จากปุ๋ยแหนแดง
และปุ๋ยเคมี

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56

289,800.00 ควท.

184 พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
185 ลํายอง ปลั่งกลาง

การพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัวสําหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56

382,600.00 ควท.
476,200.00 ควจ.

186 วัชรินทร์ เสมามอญ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ปีที่ 2

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56

420,000.00 คคศ.

187 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์สําหรับการควบคุมโรคพืชที่ปนมากับดิน เพื่อใช้ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56
ในระบบเกษตรอินทรีย์

500,000.00 ควท.

188 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช รอบราก มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56
ข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

488,400.00 ควท.

189 สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์อํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 2

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56

500,000.00 ควท.

190 วรวุฒิ ธาราวุฒิ
191 อัจฉรา หล่อตระกูล

สํารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 56
กองทุนวิจัยปี 56

100,000.00 คคศ.
30,000.00 ควจ.

192

การศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56

30,000.00 ควจ.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยน้ําว้าเพื่อสุขภาพ

กองทุนวิจัยปี 56

30,000.00 ควท.

เกตน์ณนิภา วันชัย

วันทนา เนาว์วัน

193 สุนันทา คะเนนอก

รูปแบบการท่องเที่ยวแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ตําบลบ้านแพรก
อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบจาก

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
194 ฉัตรชัย นิยะบุญ

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

กรณีศึกษาการออมของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 56

30,000.00 ควจ.

195 นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
196 สุรนิ ทร์ ศรีสังข์งาม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน
การศึกษาเพื่อกําหนดอายุโบราณสถาน หอระฆัง วัดเจ้าย่า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56
กองทุนวิจัยปี 56

30,000.00 ควท.
30,000.00 คมส.

197 สาโรช ปุริสังคหะ

ระบบสารสนเทศสําหรับการฝึกปฏิบัติในรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลและ กองทุนวิจัยปี 56
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

30,000.00 ควท.

198 พิเชษฐ เนตรสว่าง

การศึกษาปัญหาในการใช้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56

30,000.00 ควจ.

199 คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
200 คมลักษณ์ ไชยยะ

ตัวกรองน้ําดื่มจากเถ้าแกลบ
กองทุนวิจัยปี 56
นิเวสภูมิปัญญาและการปรับตัวของชุมชมริมคลองบางครูในช่วงฤดูน้ําหลาก : กองทุนวิจัยปี 56
ศึกษากรณีบ้านตาลเอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30,000.00 ควท.
30,000.00 คมส.

201 เอนก รักเงิน

วิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน : การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มคนมุสลิมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56

30,000.00 คมส.

202 กานดา เต๊ะขันหมาก

การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ กองทุนวิจัยปี 56
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

30,000.00 คมส.

203 มหชัย สัตยธรรมรงเธียร

การศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลถึงความสําเร็จของธุรกิจร้านอาหาร
ขนาดกลางในเขตอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56

30,000.00 ควจ.

204 วิภาดา กันทยศ
205 นฤนาท จั่นกล้า

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกในผักแพวและผักแขยง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมกลุ่ม เรื่องคอนกรูเอนซ์
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เรียนโดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือ

กองทุนวิจัยปี 56
กองทุนวิจัยปี 56

30,000.00 ควท.
30,000.00 ควท.

206 นพา ลีละศุภพงษ์
207 สุวรรณ อาจคงหาญ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อคบอลดอกโสน
ปัจจัยการตัดสินใจทําเว็บไซต์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 56
กองทุนวิจัยปี 56

30,000.00 ควท.
30,000.00 ควท.

208 สุภาพร ณ หนองคาย

การพัฒนาระบบ E-Learning สําหรับโรงเรียนในตําบลสามบัณฑิตอําเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 56

30,000.00 ควท.

209 สวิตา อยู่สุขขี

การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม Microsoft Office บนเครือข่ายอินเตอร์เนต
โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนดอนพุทรา อ.
สามบัณฑิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 56

30,000.00 ควจ.

210 ทัศนี ทองมาก
211 ภาวินีย์ ธนาอนวัช

ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สามบัณฑิต
ระบบบัญชีร้านค้าชุมชน :กรณีศึกษา ตําบล สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 56
ทุน บกศ. ปี 56

30,000.00 คมส.
30,000.00 ควจ.

212 ฉัตรชัย นิยะบุญ
213 รงรอง แรมสิเยอ

การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมการผลิตไข่เค็ม ต.สามบัณฑิต
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของฝ่ายปกครอง ตําบล สาม
บัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 56
ทุน บกศ. ปี 56

30,000.00 ควจ.
30,000.00 ควท.

214 บวรศรี มณีพงษ์

การศึกษาความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและครูที่มีต่อการจัดการเรียน ทุน บกศ. ปี 56
การสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ตําบล สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา

30,000.00 คมส.

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
215 จรูญ รัตนกาล

216 เมธารัตน์ จันตะนี
217 ชยกฤต โรจน์นภากูล
218 ภัทรวดี โตปรางกอบสิน

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

แนวทางการใช้คุณธรรมจริยธรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนาธรรมของประชาชน ทุน บกศ. ปี 56
ในท้องถิ่นและต่างพื้นที่ใน ตําบล สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

30,000.00 คมส.

การศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตําบลสามบัณฑิต
ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตตําบลสามบัณฑิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอุตสาหกรรมสามบัณฑิต
พระนครศรีอยุธยา

30,000.00 ควจ.
30,000.00 คมส.
30,000.00 ควท.

ทุน บกศ. ปี 56
ทุน บกศ. ปี 56
ทุน บกศ. ปี 56

219 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียตรีงไนโตรเจนที่แยกจากดิน ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 56

443,000.00 ควท.

220 วีรภัทร ภัทรกุล

การวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 56

315,333.00 ควท.

221 จินดา นัยผ่องศรี

ผลสัมฤทธิ์การทําโครงการปฏิบัติการ วิชาความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการ กองทุนวิจัยปี 57
สอนแบบ PDCA ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชน

20,000.00 ควท.

222 พวงชมพู หงษ์ชัย
223 กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง

การผลิตสัปปะรดแช่อิ่มอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศ
ระบบจัดการความรู้สําหรับโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดียโดยใช้
แบบจําลองเอสอีซีไอ

กองทุนวิจัยปี 57
กองทุนวิจัยปี 57

25,000.00 ควท.
20,000.00 ควท.

224 สุภาวิณี แสนทวีสุข
225 ศิรประภา ดีประดิษฐ์
226 ชุตมิ า แก้วกระจาย

คุณลักษณะเฉพาะของการทําแห้งแบบโฟม-แมทของน้ํามะขามป้อม
กองทุนวิจัยปี 57
กองทุนวิจัยปี 57
การผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นโสนและแกลบข้าว
การตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยชานอ้อยเพื่อการผลิต กองทุนวิจัยปี 57
เอทานอลเชื้อเพลิง

25,000.00 ควท.
25,000.00 ควท.
25,000.00 ควท.

227 ชะกาแก้ว สุดสีชัง

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

25,000.00 ควท.

228 ประพันธ์ แสงทองดี

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของอําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

20,000.00 ควจ.

229 ภัทราพร จันตะนี

การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อําเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

20,000.00 ควจ.

230 มรุต กลัดเจริญ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

20,000.00 ควจ.

231 อรกช เก็จพิรุฬห์

การเปรียบเทียบผลกระทบของโครงการประกันราคาข้าว และรับจํานําข้าว
ต่อมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

20,000.00 ควจ.

232 ศศิธร ปานทอง

การศึกษาการจัดการความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ตําบลมหาราช กองทุนวิจัยปี 57
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20,000.00 ควจ.

233 ชุติมา นิ่มนวล

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ กองทุนวิจัยปี 57
ชุมชน ตําบลสามบัณฑิตของอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20,000.00 ควจ.

234 สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

พฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย (กรณีศึกษา
บริษัทแม็คโดนัล)

กองทุนวิจัยปี 57

20,000.00 ควจ.

235 กําพล จําปาพันธ์

ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของ "บ้านฮอลันดา" จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

20,000.00 คมส.

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
236 วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

แผนที่พระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร์ ในฐานะหลักฐาน กองทุนวิจัยปี 57
ประวัติศาสตร์อยุธยา

20,000.00 คมส.

237 ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

การส่งผ่านวัฒนธรรมโปรตุเกสแก่สยามกับมรดกที่หลงเหลือในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

20,000.00 คมส.

238 บังอร บุญปั้น

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์
ลาวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

25,000.00 คมส.

239 เด่นเดือน เลิศทยากุล

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภูมิปัญญา และการปรับตัวรับมือน้ํา
หลาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

25,000.00 คมส.

240 อิทธิเทพ หลีนวรัตน์

การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

25,000.00 คมส.

241 อมรรัตน์ สนั่นเสียง

การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 โดยใช้การชี้แนะ

กองทุนวิจัยปี 57

25,000.00 คคศ.

242 ชมพูนุท สุขหวาน

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

20,000.00 คคศ.

243 ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

การเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่เพื่อก้าวเข้า กองทุนวิจัยปี 57
สู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21:กรณีศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต2

25,000.00 คคศ.

244 ประวิทย์ ประมาณ

การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและความต้องการในการ
ออกกําลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

20,000.00 คคศ.

245 รักษมน ยอดมิ่ง

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็กอนุบาลของครูปฐมวัยโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 57

25,000.00 คคศ.

246 สมกมล กาญจนพิบูลย์

บทบาทของครูสังคมศึกษาในการสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิต เรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา" ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ที่มีต่อการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

กองทุนวิจัยปี 57

25,000.00 คคศ.

247 กรุง ลือวัฒนา
248 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

การศึกษาการสร้างเครื่องต้นแบบเตาเผาชีวมวลขนาดเล็กแบบ 3 ขั้นตอน
ความหลายหลายทางชีวภาพของสาหร่ายน้ําจืดที่ผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง
สายยาว (PUFA) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 57
ทุน บกศ. ปี 57

25,000.00 ควท.
40,000.00 ควท.

249 พิทยา ใจคํา

ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณค่าทางโภชนาการของน้ําผึ้งและเครื่องดื่ม ทุน บกศ. ปี 57
ใบย่านางผสมน้ําผึ้ง

40,000.00 ควท.

250 ชลธิชา แก้วอนุชิต

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเครียดจากการประกอบอาชีพ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ทุน บกศ. ปี 57

30,000.00 ควท.

251 ณัฐวุฒิ จั่นทอง

การยอมรับการผลิตข้าวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ของ
เกษตรกรในอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ทุน บกศ. ปี 57

25,000.00 ควท.

252 ปรัชวนี พิบํารุง

ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ดิน และแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ดินนาในจังหวัด ทุน บกศ. ปี 57
พระนครศรีอยุธยา

40,000.00 ควท.

253 อัมมันดา ไชยกาญจน์

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

25,000.00 ควท.

ทุน บกศ. ปี 57

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
254 อัจฉราพรรณ กันสุยะ

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

ทุน บกศ. ปี 57

25,000.00 คคศ.

255 จิราภรณ์ มีสง่า

การศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ทุน บกศ. ปี 57
21 ของครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
2

25,000.00 คคศ.

256 จันจิรา หาวิชา

พฤติกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาในเว็บไซต์
Facebook

ทุน บกศ. ปี 57

25,000.00 คคศ.

257 เชาวน์ฤทธิ์ เรืองปราชญ์

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 57

30,000.00 คมส.

258 กาญจนา สุขาบูรณ์

การศึกษาสภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมในชุมชนจากพฤติกรรมการ
รวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่อําเภอพระนครศรีอยุธยา

ทุน บกศ. ปี 57

25,000.00 คมส.

259 ชนิกานต์ ผลเจริญ

การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

ทุน บกศ. ปี 57

25,000.00 คมส.

260 บุญไท เจริญผล

การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน
ของเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57

225,716.00 คคศ.

261 คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์

ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง : ตัวไวแสงจากสีย้อม
ธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57

263,916.00 ควท.

262 ชัยยศ เดชสุระ

การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
eDLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรีและ
ลพบุรี

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57

263,916.00 คคศ.

263 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของ
โบราณสถาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57

263,916.00 ควท.

264 พัชรี สินธุนาวา

การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกรเรื่อง การเปรียบเทียบผลผลิตและ
คุณภาพของข้าวที่ได้จากปุ๋ยแหนแดงและปุ๋ยเคมี

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57

176,912.00 ควท.

265 เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

การจัดทําบัญชีและงบการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57

219,666.00 ควจ.

266 สุรินทร์ ศรีสังข์งาม
267 เอนก รักเงิน

จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยา
กระบวนการธํารงเอกลักษณ์ความเป็นไทยของคนมุสลิมในพื้นที่เมืองมรดก
โลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57

188,916.00 คมส.
163,916.00 คมส.

268 วัชรินทร์ เสมามอญ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57

213,916.00 คคศ.

269 ศศิปภา ทิพย์ประภา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57
การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาอุทยานประวิติศาสตร์ภายในบริเวณเกาะเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

113,916.00 คมส.

270 ปราณี ตันประยูร

การศึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และรูปแบบ
การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณี: ตลาดโบราณลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57

264,416.00 ควจ.

271 จินดาวรรณ ธรรมปรีชา

ผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57
ไนไตรต์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซีแมกนีตรอน สปัตเตอริง

291,416.00 ควท.

การวิเคราะห์สภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่มีต่อการมี
จิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) ในยุคศตวรรษที่
21

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
272 อภิชิต กระจ่างเย่า
273 แสงจิตต์ ไต่แสง

โครงการวิจัย

งบประมาน

คณะ

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57

291,416.00 ควท.
260,916.00 ควจ.

274 นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
275 สิอร หาสาสน์ศรี

การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสน
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57
การศึกษาปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 57
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

188,915.00 ควท.
109,215.00 คคศ.

276 จริยาภรณ์ รุจิโมระ

การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการทางปัญญาในรายวิชาการ
พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน ของนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน

สกอ.ปี 57

200,000.00 คมส.

277 ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 57

200,000.00 ควท.

278 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพของแอกทิโนไมซีตที่มีผลต่อโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สกอ.ปี 57

700,000.00 ควท.

279 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

ความหลากหลายของแบคทีเรียสร้างพอลิแกมมากลูตาเมตที่อาศัยบริเวณ
รากของพืชเศรษฐกิจ

สกอ.ปี 57

200,000.00 ควท.

280 วาสนา บุญสม

การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยพวนบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรีประเทศไทยกับชาวลาวพวน เชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

สกอ.ปี 57

560,000.00 คมส.

281 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียที่ สามารถผลิตสารโพลีไฮดรอก
ซีอัลคาโนเอตโดยเทคนิคการ ย้อมด้วยสารเรื่องแสง และการศึกษาการใช้วัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรเป็นแหล่งคาร์บอน ความหลากหลาย

สกอ.ปี 58

300,000.00 ควท.

282 พิชิต โชดก

วามหลากหลายทางชีวภาพของมอสที่สะสมกรดไขมันไม่ 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.

283 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

การคัดเลือกและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อ แบคทีเรีย กลุ่ม Bacillus
ที่เปื้อนปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Rhizoctonia solani ความหลากหลาย

สกอ.ปี 58

250,000.00 ควท.

284 วาสนา บุญสม

การศึกษาเปรียบเทียบสัญลักษณ์บนลายผ้าระหว่างลาวพวน เชียงขวาง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับไทยพวนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีและไทย
พวนหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย ความหลากหลาย

สกอ.ปี 58

490,000.00 คมส.

285 พิทยา ใจคํา

การประยุกต์ใช้พอลีแซคคาไรด์กัมจากพืชท้องถิ่นของไทย เป็นสารเพิ่มความคงตัวใน
ไอศกรีมไขมันต่ําเสริมโปรไบโอติก ความหลากหลาย

สกอ.ปี 58

300,000.00 ควท.

286 เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
287 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

การพัฒนาไส้กรองน้ําเซรามิกส์จากดินพื้นบ้าน

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

400,000.00 ควท.
497,200.00 ควท.

288

ผลของกําลังไฟฟ้าต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียม ไททาเนตที่เคลือบด้วย มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
วิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง

559,000.00 ควท.

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

280,000.00 ควท.
500,000.00 ควท.

จินดาวรรณ ธรรมปรีชา

289 ภัททิรา หอมหวน
290 ชลธิชา แก้วอนุชิต

การพัฒนาคอนกรีตสมรรถนะสูงด้วยเถ้าชานอ้อยจากโรงงานน้ําตาล
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบจาก

การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica)

การปลูกฟิล์ม SnO2 ด้วยกระบวนการสปัตเตอร์ริง
การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ลําดับ
ที่
291

ชื่อนักวิจัย

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

การศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมมุสลิม ชุมชนเมือง เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

295,500.00 ควจ.

292 จงกล เฮงสุวรรณ

การศึกษาโบราณสถานตามเส้นทางเดินทัพเพื่อกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58

115,500.00 คมส.

293 ธาตรี มหันตรัตน์

การพัฒนากฎหมายเพื่อหารายได้ของสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
วิจัยสถาบันเรื่องที่ 1
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20,000.00 คมส.

294 ประพันธ์ แสงทองดี

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
วิจัยสถาบันเรื่องที่ 2

20,000.00 ควจ.

295 ศานิต สวัสดิกาญจน์

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
วิจัยสถาบันเรื่องที่ 3
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20,000.00 ควท.

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
วิจัยสถาบันเรื่องที่ 4

20,000.00 คมส.

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
วิจัยสถาบันเรื่องที่ 5

20,000.00 ควจ.

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
วิจัยสถาบันเรื่องที่ 6

20,000.00 ควจ.

การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
วิจัยสถาบันเรื่องที่ 7

20,000.00 ควจ.

300 กมลวรรณ วรรณธนัง

ความคาดหวังด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
วิจัยสถาบันเรื่องที่ 8

20,000.00 คมส.

301

การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 58
วิจัยสถาบันเรื่องที่ 9

20,000.00 คมส.

302 พิทยา ใจคํา

ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสารต้านการเกิดออกซิเดชันต่อการอยู่รอด
ของโปรไบโอติกที่ผ่านการตรึงในน้ําเม่า

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

30,000.00 ควท.

303

การมีส่วนร่วมในโครงการผลิตข้าวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรใน กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

25,000.00 ควท.

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

30,000.00 ควท.

การแยก คัดเลือก และจําแนกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนกรดที่ผลิตกรด 5-อะมิ กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
โนลีวูลินิก ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30,000.00 ควท.

วันทนา เนาว์วัน

296

297

พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์

การนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เดิม นายพิชิตชัย กิ่งพวง
การนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูล โดยไม่ใช้
ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

298 อัจฉรา หล่อตระกูล

299

กันยารัตน์ คงพร

นพดล ปรางค์ทอง

ณัฐวุฒิ จั่นทอง

304 สุภาวิณี แสนทวีสุข
305 พิชิต โชดก

การศึกษาแนวทางการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดิมผศ.ธนู บุญญานุวัตร
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ํายากะทิกึ่งสําเร็จรูปโดยใช้กากถั่วเหลืองทดแทนเนื้อปลา

306 ยุพาภรณ์ จิโรภาสภาณุวงศ์ การขยายพันธุ์ขมิ้นชันโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย
307
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเบาหวานชุมชนบ้านใหม่
ปณิธาน กระสังข์

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

30,000.00 ควท.
25,000.00 ควท.

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
308 ชุติมา แก้วกระจาย

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

การแยกยีสต์จากธรรมชาติที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อการ
ผลิตไบโอดีเซล

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

30,000.00 ควท.

309 สุนันทา คะเนนอก
310 พวงชมพู หงษ์ชัย
311 ชลธิชา แก้วอนุชิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งจากฟักข้าว

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

30,000.00 ควท.
30,000.00 ควท.
25,000.00 ควท.

312 สายชล สุขญาณกิจ
313 วิมลพรรณ รุ่งพรหม
314 คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
315

การตอบสนองต่อฟอสฟอรัสในข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

316 สุวรรณ อาจคงหาญ

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วยบรรยายศิลปวัตถุด้วยรหัสเออาร์ สําหรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 ควท.

317 ชัชฎาพร องอาจ
318

การพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนน้ําเสียอุตสาหกรรม

ปทิตตา นาควงษ์

การใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติจากถ่านชีวมวลเพื่อดูดซับของเสียจากน้ําทิ้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

30,000.00 ควท.
30,000.00 ควท.
25,000.00 คมส.

พิชิตชัย กิ่งพวง

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
การวางแผนการจัดการอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่น้ํา
ท่วมซ้ําซาก กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอบางซ้าย เสนา และ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 คมส.

ปราโมทย์ ระวิน

การเขียนบทกวีแสดงความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองไทยในกวีนิพนธ์ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ทางเมือง 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519,
พฤษภาคม 2535 และ 19 กันยายน 2549 กับพฤษภาคม 2553

321 นิพล แสงศรี
322 นิรันดร์ ขันธวิธิ
323

ระบบการเงินอิสลามในอาเซียน

เชาวน์ฤทธิ์ เรืองปราชญ์

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินสถานะของผู้รายงานอันส่งผลต่อการตัดสิน
สถานภาพของอัละดีษ : กรณีศึกษาอุละมาอุอัลหะดีษ

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 คมส.
25,000.00 คมส.
25,000.00 คมส.

324

เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

250 ปี การประกาศเอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสิน : การฟื้นฟูบ้านเมืองในรัช กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน พ.ศ.2310-2325

25,000.00 คมส.

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 คมส.

ดนตรีนาเสป : กรณีศึกษาคณะฮุซซัยนี ตําบลสําเภาล่ม อําเภอพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25,000.00 คมส.

เกตน์ณนิภา วันชัย

319

320

325 วาสนา บุญสม
326

สุรศักดิ์ เพชรคงทอง

การผลิตไอศกรีมนมถั่วเหลือง
แบบจําลองความเครียดจากการประกอบอาชีพเชิงจิตสังคมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐไทยภายใต้เงื่อนไขในการทํางาน

สารยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากใบพญาวานรเพื่อใช้บําบัดโรคเบาหวาน
การเตรียมหมึกนําไฟฟ้าโดยใช้กราฟีน
การสังเคราะห์ Ag3PO4/Cu2O ที่ห่อหุ้มด้วย PVA-alginate เพื่อใช้เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาเชิงแสงในการสลายสีย้อมภายใต้ การฉายแสงช่วงวิสิเบิล

การศึกษาคําภาษามลายู ที่หลงเหลืออยู่ในชุมชนมุสลิม ตําบลลุมพลี

ประเพณีแห่เทียนทางน้ํา ตําบลลาดชะโด อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ควท.
ควท.
ควท.

ควท.

327 บังอร บุญปั้น

การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการตีมีดอรัญญิกของชุมชนบ้านไผ่
หนอง ตําบลท่าช้าง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 คมส.

328 กานดา เต๊ะขันหมาก
329 วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลบางเจ้าฉ่า อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 คมส.
25,000.00 คมส.

330

อิทธิพลภาษาอาหรับต่อวิถีชีวิตมุสลิมในชุมชนคลองตะเคียน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 คมส.

อภิชาติ พงษ์เกษม

การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางสังคมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ.2475 ใน
พจนานุกรมกฎหมายของขุนสมาหารหิตะคดี

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
331 อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

การพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนคลองตะเคียน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 คมส.

การศึกษาปัจจัยการสื่อสารผ่านสื่อไอทีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษา:
ท่องเที่ยววัดพนัญเชิง

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 ควจ.

333 ปราณี ตันประยูร

องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และความสําเร็จของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดอ่างทอง

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 ควจ.

334 เมธารัตน์ จันตะนี

แนวทางการพัฒนาการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในอําเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 ควจ.

335 อัจฉรา หล่อตระกูล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 ควจ.

336 ชุติมา นิ่มนวล

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25,000.00 ควจ.

337

ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 ควจ.

นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

ปัจจัยความเสี่ยงกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 ควจ.

จันจิรา ดีเลิศ

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญา กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25,000.00 ควจ.

340 พิเชษฐ เนตรสว่าง

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการ กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
ขนส่งเรือข้ามฟาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25,000.00 ควจ.

341

คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 ควจ.

342 วัชรินทร์ เสมามอญ

การศึกษาโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

คคศ.

343

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 คคศ.

เสาวลักษณ์ ประมาณ

ปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง

กิตติภพ มหาวัน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 คคศ.

กิ่งสร เกาะประเสริฐ

การใช้โปรแกรม SAVE ในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กออทิสติกวัยเด็ก กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1
เล็ก

30,000.00 คคศ.

รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 1

25,000.00 คคศ.

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

30,000.00 ควท.

348 พิชิต โชดก

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2
การหาสภาวะที่มีเหมาะสมต่อการผลิตกรดอะราชิโดนิกและกรดอีโคซะเพนตะ
อีโนอิกโดยมอส physcomitrella patens โดยวิธีการหาพื้นผิวผลตอบสนองและ
การเพาะเลี้ยงแบบสองสภาวะ

30,000.00 ควท.

349 วุฒิพงศ์ แปงใจ
350 ภควดี สุขอนันต์

ผลของการฉายรังสีแกมม่าต่อดาวกระจาย

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

30,000.00 ควท.
30,000.00 ควท.

332

338
339

344
345
346

อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ

วันทนา เนาว์วัน

347 พิทยา ใจคํา

การอยู่รอดของโปรไบโอติกที่ผ่านการเคลือบแบบหลายชั้นในโยเกริ์ตผสมสมุนไพร

พื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดที่กระตุ้นด้วย H3po4

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
351 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

โครงการวิจัย
การหาสภาวะที่มีเหมาะสมต่อการผลิตกรดอะดรีนิก (เอดีเอ) และกรดโอเมก้า 3
โดโคซาเพนทาอีโนอิก (กรดโอเมก้า 3 ดีพีเอ) โดย Physcomitrellapatens N64
โดยใช้วิธีการหาพื้นผิวผลตอบสนองและการเพาะเลี้ยงแบบสองสภาวะ

งบจาก

งบประมาน

คณะ

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

30,000.00 ควท.

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

30,000.00
30,000.00
30,000.00
25,000.00

ควท.

352 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
353 ปรัชวนี พิบาํ รุง
354 สุพิชญา คําคม
355

ระบบการประจุไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนําสําหรับแบบรถไฟฟ้าจําลอง

วิภาวี ฝ้ายเทศ

ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นําเสนอในข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

356

เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

ความสําคัญของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ค้นพบในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 8 ถึงคริสต์วรรษที่ 13

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คมส.

ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์

การใช้สื่อออนไลน์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านโพ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คมส.

สุมาลินี สาดส่าง

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คมส.

359 กุลธีร์ บรรจุแก้ว
360

ดนตรีตะวันตก : วัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมตั้งแต่ปี ค.ศ.1950-2000

ปกาศิต เจิมรอด

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของการเกิดอาชญากรรมที่มุ่งประทุษร้ายต่อทรัพย์ใน
เขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คมส.
25,000.00 คมส.

361

25,000.00 คมส.

มูนีเราะฮ์ ยีดํา

การศึกษาพฤติกรรมการเมืองและการเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2
ของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประชาชนในเขตเทศบาลและเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

362 ภัทรนัน สุรชาตรี

การสร้างเอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

363 ญาณิศา เผื่อนเพาะ

การสํารวจร้านอาหารอร่อย ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

364 พิเชษฐ เนตรสว่าง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

365 ภัทราพร จันตะนี

การศึกษาภาวะหนี้สินของเกษตรกรในอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

366 อรกช เก็จพิรุฬห์
367 ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา

ประสิทธิภาพการปลูกข้าวภายใต้โครงการรับจํานําข้าว
กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2
แบบวันเดียวรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25,000.00 ควจ.
25,000.00 ควจ.

368

ทัศนคติที่มีต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

369 ฉัตรชัย นิยะบุญ

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

370 มรุต กลัดเจริญ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกําไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในประเทศ
ไทย

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

357
358

ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี

ผลการใช้ปุ๋ยต่อการสะสมคาร์บอนในดินนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มัฟฟินทดแทนด้วยแป้งข้างไรทซ์เบอร์รี่

ควท.
ควท.
คมส.

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
371 อรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

372 วรรณิภา ใจดี

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

373 วันทนีย์ แสนภักดี

การพัฒนาภาวะผู้นําด้านการประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

374 ภาวินีย์ ธนาอนวัช

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

375 ชนกานต์ ขาวสําลี

ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2
พระนครศรีอยุธยา

25,000.00 คคศ.

376 วัชรภัทร เตชะวัชฒนศิริดํารง การพัฒนาลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คคศ.

377 สมกมล กาญจนพิบูลย์

การศึกษาทัศนะในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คคศ.

378 นรเศรษฐ์ เตชะ

การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียรรู้วิชาหน้าที่พลเมืองของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คคศ.

379 ปิยะธิดา ทองอร่าม

การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คคศ.

380 เนตรนิภา ชาอ้าย

การพัฒนาทักษะการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คคศ.

381 ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
ครูผู้สอนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คคศ.

382 บริบูรณ์ ชอบทําดี

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ : การ
วิเคราะห์อภิมาน

กองทุนวิจัยปี 58 ครั้งที่ 2

25,000.00 คคศ.

383 ชุติมา นิ่มนวล

การปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 59
ชุมชนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

500,000.00 ควจ.

384 ชลธิชา แก้วอนุชิต

รูปแบบเส้นทางของความเครียดจากการทํางานโดยใช้แบบสอบถาม Thai
Job Content (Thai- JCQ) ในแรงงานไทยข้ามถิ่นเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 59

500,000.00 ควท.

385 เมธารัตน์ จันตะนี

การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อจัดการด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 59
ของชุมชน ต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000.00 ควจ.

386 ประพันธ์ แสงทองดี

ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และลพบุรี)

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 59

250,000.00 ควจ.

387 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbaniajavanica)

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 59

500,000.00 ควท.

388 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียสร้างสารแกมมาพอลิกลูตาเมตสําหรับใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 59
ทางการเกษตร

400,000.00 ควท.

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
389 ฤดี เสริมชยุต

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

การศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนโดยใช้องค์ มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 59
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้
อรัญญิก ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

400,000.00 ควจ.

390 เด่นเดือน เลิศทยากุล

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง: กรณีศึกษาศูนย์การ
เรียนรุ้ผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี-ลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี

สกอ.ปี 59

150,000.00 คมส.

391 พิทยา ใจคํา

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทยในการ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้ม

สกอ.ปี 59

350,000.00 ควท.

392 เพชรพิกุล วางมูล

การสํารวจและการแยกเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดของกล้วย จากพื้นที่ภาคกลาง สกอ.ปี 59
ของประเทศไทยและการควบคุมโรคโดยชีววิธี

210,000.00 ควท.

393 รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ

อัตลักษณ์ภาษาลาวครั่ง การนําเสนออย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี-ลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี

สกอ.ปี 59

150,000.00 คมส.

394 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง การเปรียบเทียบความหลากหลายของจุลินทรีย์จากโบราณสถานในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร

สกอ.ปี 59

300,000.00 ควท.

395 พิทยา ใจคํา
396 วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์

นวัตกรรมการแปรรูปน้ําเม่าเบอร์รี่ด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่สูง
ตัวแบบนักท่องเที่ยวภายในประเทศ : กรณีศึกษา นักท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

45,000.00 ควท.
45,000.00 ควท.

397 ปิยธิดา สุดเสนาะ

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลิ้นจี่พันธ์กิมเจ็งในน้ําเชื่อมจากการแปรรูปด้วย กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1
เทคนิคความดันสูงยิ่ง

45,000.00 ควท.

398 วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตเนื้อปลาทับทิม : กรณีศึกษาอําเภอเมือง
นครราชสีมาและอําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

45,000.00 ควท.

399 อัณธิกา เสงี่ยมใจ

การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมโรจ กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1
นะ

35,000.00 ควท.

400 ชลธิชา แก้วอนุชิต

การวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทางภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทยที่เป็น
โรคเบาหวาน

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

45,000.00 ควท.

401 วิมลพรรณ รุ่งพรหม

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การลดระดับน้ําตาลในเลือดของเห็ดขอนขาว
(Lentinus squarrosulus) และเห็ดขอนดํา (Lentinus polychrous)

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

45,000.00 ควท.

402

การสังเคราะห์Ag3PO4/AgBr อัลจิเนตบีดที่เชื่อมขวางด้วยกลูตารอลดีไฮด์
เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการรีดักชัน Cr(III)

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

45,000.00 ควท.

403 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง

การออกแบบและสร้างระบบขับวงจรของหลอดไฟฟ้าเหนี่ยวนําแบบไร้ขั้วต่อ กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1
ไฟฟ้า

45,000.00 ควท.

404 สุพิชญา คําคม

ผลของการทดแทนบางส่วนของแป้งข้าวสาลีด้วยแป้งไรซ์เบอรี่ระยะเวลาการ กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1
หมักและระยะเวลาการนึ่งต่อคุณภาพและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของ
ผลิตภัณฑ์ซาลาเปา

45,000.00 ควท.

405 พิชิต โชดก

การหาสภาวะที่มีเหมาะสมต่อการผลิตกรดไดโฮโม-แกมม่า-ไลโนเลนิกโดย
มอส Physcomitrella Patens โดยวิธีการหาพื้นผิวผลตอบสนองและการ
เพาะเลี้ยงแบบสองสภาวะ

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

45,000.00 ควท.

406 สุภาวิณี แสนทวีสุข

ผลของไฮโดรคอลลอย์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของขนมปังแซนด์วิชเสริมใย
อาหารจากแกนสัปปะรด

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

45,000.00 ควท.

เกตน์ณนิภา วันชัย

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
407 จันทกานต์ นุชสุข

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากปลีกล้วยไข่ กล้วยน้ําว้า และ กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1
กล้วยหอม

30,000.00 ควท.

ผลของสารประกอบแคลเซียมและระยะเวลาในการแช่เมล็ดพันธุ์ต่อการ
เจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของต้นอ่อนทานตะวัน

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

35,000.00 ควท.

409 ชุติมา แก้วกระจาย

การคัดเลือกยีสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตคาโรทีนอยด์เพื่อผลิตเป็น
โปรตีนเซลล์เดี่ยว

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

45,000.00 ควท.

410 อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษา
องค์การปกครองท้องถิ่น อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

30,000.00 คมส.

411 ศิรินันท์ นุยภูเขียว

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

30,000.00 คมส.

412 ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

250 ปี การประกาศเอกราชของพระเจ้าตากสิน : สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชในฐานะประวัติศาสตร์ชาติกับการส่งผ่านการรับรู้ประวัติศาสตร์ใน
สังคมไทย

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

45,000.00 คมส.

413

ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารในสมัยอยุธยาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่
22 ถึง พ.ศ. 2310

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

35,000.00 คมส.

414 วิชชุกร นาคธน

การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกํานันและผู้ใหญ่บ้านในบริบทของ
การกระจายอํานาจ

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

35,000.00 คมส.

415

ความตระหนักรู้และทัศนคติของนักศึกษาด้านความั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

35,000.00 ควจ.

416 ปราณี ตันประยูร

ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

32,000.00 ควจ.

417 อัจฉรา หล่อตระกูล

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานประกัน
กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1
คุณภาพภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

30,000.00 ควจ.

418 ภัทราพร จันตะนี

การศึกษาระดับการรับรู้กับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

25,000.00 ควจ.

419 รักษมน ยอดมิ่ง

การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 1

35,000.00 คคศ.

420 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากเชื้อ
แบคทีเรีย Herbaspirillum huttiense โดยการใช้วัสดุเหลือทิ้งทาง
อุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นแหล่งคาร์บอน

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

40,000.00 ควท.

421 พิทยา ใจคํา

การรอดชีวิตของโปรไบโอติกผงในช็อกโกแลตในระหว่างเก็บรักษาและ
ภายใต้สภาวะจําลองของทางเดินอาหาร

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

40,000.00 ควท.

422 วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

35,000.00 ควท.

423 อัณธิกา เสงี่ยมใจ

การผลิตและการเตรียมถ่านกัมมันต์จากผักตบชวาเพื่อใช้ในการดูดซับ
ฟอสฟอรัส

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

40,000.00 ควท.

408

สายชล สุขญาณกิจ

เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ

ลําดับ
ที่
424

ชื่อนักวิจัย

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

การใช้ FeEDTA ร่วมกับถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณ กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2
คลอโรฟิลล์ในผักกาดแก้วที่ปลูกในระบบปลูกพืชไร้ดิน

30,000.00 ควท.

425 สุพิชญา คําคม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดที่เสริมด้วยดอกโสนอบแห้ง
กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2
426 ยุพาภรณ์ จิโรภาสภาณุวงศ์ ผลของเทคนิค Bud Splitting ต่อการชักนํายอดรวมของกล้วยน้ําว้าจากการ กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2
เพาะเลี้ยงปลายยอดในสภาพปลอดเชื้อ

40,000.00 ควท.
30,000.00 ควท.

สายชล สุขญาณกิจ

427 พิชิต โชดก

การสะสมกรดไดโฮโม-แกมม่า-ไลโนเลนิกในระดับสูงโดยการทําลายยีน
∆5-desaturase ในจีโนมของมอส Physcomitrella patens และการหา
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดไดโฮโม-แกมม่า-ไลโนเลนิก

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

40,000.00 ควท.

428 ชุติมา แก้วกระจาย

ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟท์จากพืชเศรษฐกิจในการยับยั้งรา Rhizoctonia กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2
solani สาเหตุโรคกาบใบแห้งในข้าว

40,000.00 ควท.

429 พัชรี สินธุนาวา
430 วิมลพรรณ รุ่งพรหม

การยับยั้งรา Pyricularia grisea สาเหตุโรคไหม้ในข้าว ด้วยราเอนโดไฟท์
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การลดระดับน้ําตาลในเลือดของต้นกล้าอ่อน
ของงา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2
กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

30,000.00 ควท.
40,000.00 ควท.

431 อาชวิน ณ นคร

ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีของโมสาร์ทกับอัตราการเต้นของหัวใจ ความดัน กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2
โลหิตและความเครียด

25,000.00 คมส.

432 กาวี ศรีรัตน์

การประยุกต์ใช้หลักสันโดษและหลักสัปปุริสธรรมในการซื้อและการใช้
โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

25,000.00 คมส.

433 กัมปนาท บัวเจริญ

การพัฒนาจริยธรรมอิสลามในเขตพื้นที่ตําบลคลองตะเคียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

28,000.00 คมส.

434 ธัญญารัตน์ มะลาศรี

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

25,000.00 คมส.

435 พินิจ ศรีสวัสดิ์

การดําเนินชีวิตของเยาวชนไทยกรณีเคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ในคดีอาญา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

25,000.00 คมส.

436 วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
437 แสงจิตต์ ไต่แสง

เรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา (กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์OTOP)

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2
กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

30,000.00 คมส.
25,000.00 ควจ.

438

ทักษะด่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับบุคลากรตามความต้องการ
ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

40,000.00 ควจ.

439 พิเนต ตันศิริ

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการเปิดหลักสูตรใหม่โดยเปรียบเทียบกับการ
พัฒนาหลักสูตรเก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยใช้ทฤษฎี
เกม

25,000.00 ควจ.

440 เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

การวิเคราะห์ต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่ม
จักรสานหวาย สตรีวัดนาค ตําบลปากกรานอําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

441 มนภัทร บุษปฤกษ์

การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะของผู้สูงวัย ใน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

จันจิรา ดีเลิศ

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
442 ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

443 ฤดี เสริมชยุต

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา

กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2

25,000.00 ควจ.

444 สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา
445 ธีระวัฒน์ มอนไธสง

โลจิสติกส์เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยทางน้ํา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2
แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก กองทุนวิจัยปี 59 ครั้งที่ 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

25,000.00 ควจ.
25,000.00 คคศ.

446 พิทยา ใจคํา

ผลดีต่อการส่งเสริมสุขภาพของเม่าผงผสมโปรไบโอติกต่อกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ในลําไส้ใหญ่โดยทดสอบในสิ่งแวดล้อมของทางเดินอาหารจําลอง
และสิ่งมีชีวิต

สกว.ปี 2558
(เงินจาก สกว.)

300,000.00 ควท.

447 พิทยา ใจคํา

ผลดีต่อการส่งเสริมสุขภาพของเม่าผงผสมโปรไบโอติกต่อกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ในลําไส้ใหญ่โดยทดสอบในสิ่งแวดล้อมของทางเดินอาหารจําลอง
และสิ่งมีชีวิต

สกว.ปี 2558
(เงินสมทบจาก กองทุน.)

300,000.00 ควท.

448 สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง การเปรียบเทียบความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่แยกจากโบราณสถานในวัด มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60
ใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

450,000.00 ควท.

449 ชลธิชา แก้วอนุชิต

การเปรียบเทียบปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเครียดในการทํางาน มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60
ระหว่างกลุ่มแรงงานไทยข้ามถิ่นที่มีและไม่มีบุพพาการีสูงอายุที่ต้องดูแล

450,000.00 ควท.

450 สุวิทย์ ไวยกุล

การหารูปแบบการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลจากสังคมออนไลน์
กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60

423,000.00 คคศ.

451 ประวิทย์ ประมาณ

การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตสุขภาพ
ของชุมชนสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60

275,000.00 คคศ.

452 ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus เพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลือง มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60
และส่งเสริมการเจริญของมะเขือเทศ

500,000.00 ควท.

453 พิชิต โชดก

การเพิ่มการผลิตกรดอีโคซะเพนตะอีโนอิกในมอส Physcomitrella patens มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60
โดยการแสดงออกร่วมกันของยีน Saprolegnia diclina?17-desaturase
และ Micromonas pusillaacyl-CoA ?6-desaturase

500,000.00 ควท.

454 พิทยา ใจคํา

การใช้ประโยชน์จากข้าวมีสีของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาส้ม มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60

450,000.00 ควท.

455 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

การศึกษาคุณสมบัติของยีน β-carotene hydroxylaseที่ควบคุมการผลิต
สารสีzeaxanthinในมอส Physcomitrella patens

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60

450,000.00 ควท.

456 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง

รถสามล้อโยกสําหรับคนพิการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานแบบผสม

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60

440,000.00 ควท.

457

ส่วนประกอบนาโน V-Cu-N ปลูกโดยกระบวนการฉาบด้วยโลหะแมกนีตรอน มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60

360,000.00 ควท.

ภัททิรา หอมหวน

ลําดับ
ที่
458

ชื่อนักวิจัย

โครงการวิจัย

งบประมาน

คณะ

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60

315,000.00 ควท.

459 สุพิชญา คําคม

ลักษณะของสารสกัดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลของCarissa carandas Linn. มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60
ที่สกัดด้วยวิธี ultrasonic และการนําไปใช้เป็นสารสีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์
ไอศกรีม

295,000.00 ควท.

460 บริบูรณ์ ชอบทําดี

การพัฒนาระบบสอนเสริมอัจฉริยะ สําหรับนักเรียนที่เสี่ยงต่อความบกพร่อง มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60
ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับอนุบาล

450,000.00 คคศ.

461 จริยาภรณ์ รุจิโมระ

การเสริมสร้างพลังอํานาจเพื่อการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุชุมชนบ้านเกาะเกิด มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

500,000.00 คมส.

462 จินดาวรรณ ธรรมปรีชา

โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ที่
เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง

มหาวิทยาลัยผ่านวช.ปี 60

459,000.00 ควท.

463 พัชรี สินธุนาวา
464 วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

การฟื้นฟูน้ําเสียจากโรงงานชุบโครเมียมด้วยแหนแดง
กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 1
การถ่ายเทมวลคาร์บอนของการผลิตเนื้อปลาทับทิมจากการทําฟาร์มประมง กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 1
โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต

30,000.00 ควท.
40,000.00 ควท.

465 สุนันทา คะเนนอก
466 ปรัชวนี พิบํารุง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งโรตีสายไหมเสริมข้าวหอมนิล
กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 1
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ํามูลหนอนนกในการปลูกพืชไร้ดินด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 1

30,000.00 ควท.
30,000.00 ควท.

467 สุพิชญา คําคม

ผลของแป้งข้าวหอมนิลต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ เคมีกายภาพ และด้าน
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซาลาเปา

กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 1

30,000.00 ควท.

468 ธัญญารัตน์ มะลาศรี

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 1

25,000.00 คมส.

469 พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล

250 ปี การประกาศเอกราชของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี: การศึกษาพระราช กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 1
กรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผ่านวรรณกรรม

25,000.00 คมส.

470 นภัสนันท์ จุนนเกษ
471 สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์

กระบวนการถ่ายทอดดนตรีของปราชญ์อาวุโสในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 1
กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 1

25,000.00 คมส.
25,000.00 ควจ.

472 นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมศึกษาในการคัดกรอง กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 2
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเบื้องต้นในผู้สูงอายุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

30,000.00 ควท.

473 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
474 วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

การผลิตไบโอเอทานอลจากวัชพืชน้ําประเภทผักตบชวา
กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 2
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ําและการประยุกต์ใช้ในการติดตาม กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 2
คุณภาพน้ําในสวนสาธารณะพระราม

45,000.00 ควท.
30,000.00 ควท.

475 สุนันทา คะเนนอก
476 สุพิชญา คําคม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บิสกิตลดไขมันจากแป้งข้าวกล้องหอมนิลผสมงาดํา
การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงหน้าที่และองค์ประกอบสารพฤกษเคมีจาก
ซาลาเปาเพื่อสุขภาพที่ผลิตโดยการใช้แป้งมันเทศเนื้อสีม่วง

กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 2
กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 2

35,000.00 ควท.
35,000.00 ควท.

477 นพดล ปรางค์ทอง

ทัศนคติและพฤติกรรมการทําบุญของชาวพุทธที่มาท่องเที่ยวเชิงศาสนาผ่าน กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 2
กิจกรรมทําบุญ 9 วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25,000.00 คมส.

478 ฤตพชรพร ทองถนอม

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ผ่านการประดิษฐ์ระบําชุดปัญจ
หัตถศิลป์ถิ่นกรุงศรี

40,000.00 คมส.

สายชล สุขญาณกิจ

วิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมสําหรับการผลิตข้าวและสมบัติบางประการของ
ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบจาก

กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 2

ลําดับ
ชื่อนักวิจัย
ที่
479 ภาวินีย์ ธนาอนวัช

โครงการวิจัย

งบจาก

งบประมาน

คณะ

แนวทางการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวสีเขียวอยุธยามรดกโลก:การศึกษา
รูปแบบการจัดการโรงแรมสีเขียว กรณีศึกษา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 2

30,000.00 ควจ.

480 วัชรภัทร เตชะวัชฒนศิริดํารง การวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็น
โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองทุนวิจัยปี 60 ครั้งที่ 2

30,000.00 คคศ.

