รายชื่ออาจารย์ ที่ได้ รับทุนวิจัย ปี งบประมาณ 2560
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
√
√

ทุนภายใน
ทุนภายนอก

รวม 4,499,870บาท

1

1. ทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว 1. แผนงานสร้างความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยวและบูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยว
ชื่อโครงการ
2. การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
3. การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4. แนวทางการพัฒนาให้เกษตรกรใช้ QR Code กับผลผลิตทางการเกษตรด้านอาหารใน
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
5. การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนวัดเกาะอาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี
6. แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดเพชรบุรี
7. การสร้างสรรค์ สมุดภาพและคาศัพท์เฉพาะเพื่อส่งเสริมด้านอาหารและการท่องเที่ยว
ในอาเภอเมืองเพชรบุรี
8. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ : ศึกษากรณีนาพุ
ร้อน อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี
9. การผลิตสื่อสารคดี ฉบับภาษาจีนเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี
10. การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกะเหรี่ยงยางนา
กลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
11. การวางแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
12. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนถารงค์ จังหวัดเพชรบุรี
13. การศึกษาภาพลักษณ์อาหารท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบที่จดั สรรให้
ผู้รับผิดชอบ
50,000
ดร. อนุรักษ์ สิงห์ชัย
50,000
อ. ศิริกุล ศรีโตกลิ่น
80,000
อ. เทิดศักดิ์ ทองแย้ม
50,000

อ. ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

50,000
50,000

ผศ. ดร. กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์
อ. มัฆวาน นาคจั่น

40,000

ว่าที่ ร.ต. หญิงวรรณีศา สีฟ้า

100,000
50,000

อ. กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
อ. ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

50,000

อ. กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

80,000
100,000

อ. ดร. ลัคนา ชูใจ
ผศ. ดร. พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

รายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั

รวม 750,000 บาท
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2. ทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3. แผนงานการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง โครงการที่ 24 โครงการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชื่อโครงการ
1. การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเพชรบุรี : ออกแบบลวดลายผ้าทอชาวไทย
ทรงดา ชุมชนหนองปรง ต. หนองปรง อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
2. การพัฒนาคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียนสาหรับ
นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัด
เพชรบุรี
3. ประสิทธิผลของการใช้สื่อประสมในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. การพัฒนากิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียนสาหรับ
นักเรียน
5. รูปแบบการบริหารจัดการนาแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่
ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี (ให้ระบุพืนที่ป่าชุมชน)
6. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้รูปแบบออนไลน์ผสม

งบที่จดั สรรให้
ผู้รับผิดชอบ
78,500
อ. ภัทรา อัตตวิรยิ สกุล

7. การศึกษาสาหรับนักเรียนชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย การเรียนและการสอนในโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนแนวพรมแดนด้านตะวันตกไทย-พม่า

85,500

50,000

อ. แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

50,000

อ. ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

50,000

อ. ตรีนุช สุนทรวิภาต

100,000

อ. เพ็ญทิพย์ รักด้วง

170,000

อ. ศุภมาส เกตุเต็ม
ผศ. ดร. กมลทิพย์ พลบุตร
ผศ. ดร. กมลทิพย์ พลบุตร
รศ. ดร. กาญจนา บุญส่ง

รายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั

รวม 584,000 บาท

3

3. ทุนภายนอกของ วช.
ชื่อโครงการ
1. การพัฒนารูปแบบการตลาดบริการสาหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารใน
กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง) เพื่อ
สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน
2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยงชายแดนไทย-เมียนมาร์ กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดมะริด
3. การพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Sentence Building
สาหรับครูผสู้ อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทีไ่ ม่ได้สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดเพชรบุรี
4. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับ
กลุ่มผู้ประกอบการขายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภท
สมุนไพร อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
5. การสร้างสรรค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยจากงานปฏิมากรรมปูนปัน้
โบราณสถานทุ่งเศรษฐี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
6. รูปแบบผู้นาการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุที่เหมาะสมกับภูมิ
สังคมของจังหวัดเพชรบุรี

งบที่จดั สรรให้
420,000

ผู้รับผิดชอบ
อ. ดร. ธนวันต์ สิทธิไทย

รายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั
ลาออก

360,000

ผศ. ดร. วิภวานี เผือกบัวขาว

380,000

ผศ. ดร. สริตา บัวเขียว

563,500

อ. ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน

200,000

อ. จิณห์จุฑา สุวรรณ์คมั ภีระ

350,000
410,000

ผศ. ดร. กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์
ผศ. ดร. ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

รวม 2,263,500 บาท
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4. ทุนภายนอกของ วช. (ต่อ)
ชื่อโครงการ
8 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว
9 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับแพทย์แผน
ไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี
10. การพัฒนาแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณแบบสตีมศึกษาสาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาโดยใช้เนือหาใน
บริบทท้องถิ่นเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
11. โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาข้อมูลการเสด็จพระราชดาเนินใน

งบที่จดั สรรให้
106,480

ผู้รับผิดชอบ
อ. ดร. สรรเสริญ เลาหสถิตย์

229,416

อ. กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

231,274

อ. วัชระ เย็นเปรม

335,200

อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

รายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั

จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชวงศ์ระหว่างปี 2493 - 2559
รวม 902,370 บาท

