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รายชื่อผู้มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
ประจาปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศยกย่องในที่ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ห้อง 2323
ที่

เจ้าของผลงาน

1 ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

2 ผศ.ดร.อัญชนา พานิช

3 อ.ดร.กฤษฎา
แสงเจริญทรัพย์

4 อ.ดร.กฤษฎา
แสงเจริญทรัพย์
5 อ.ดร.กฤษฎา
แสงเจริญทรัพย์

6 อ.ดร.กฤษฎา
แสงเจริญทรัพย์

7 อ.ดร.กฤษฎา

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย/
แหล่งเผยแพร่/
ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งทุน
ผลงานลักษณะอื่น เรื่อง ศรัทธานุกรม ได้รับการแต่งตั้งกาหนด
วัฒนธรรมไทย
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บทความ องค์ประกอบของการบริหาร วารสาร Veridian-E-journal
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามสมรรถนะครูในโรงเรียนสังกัด
(TCI กลุ่ม 1)
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม
ภาคกลางและภาคตะวันออก
บทความ แนวทางการบังคับโทษที่
วารสารคุณภาพชีวิต
เหมาะสมในกรณีการกระทาความผิด กฎหมาย
ฐานข่มขืนกระทาชาเราซ้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
(TCI กลุ่ม 2)
บทความ สาระสาคัญและข้อสังเกต
วารสาร กระบวนการ
บางประการตามพระราชบัญญัติวิธี
ยุติธรรม
พิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
(TCI กลุ่ม 2)
บทความ เรื่อง พฤติกรรมอาชญากรใน วารสารกฎหมายและสุขภาพ
มุมมองทางจิตวิทยา : ศึกษากรณีทฤฎี และสาธารณสุข
บุคลิกภาพคดี Nathan Leopold และ มหาวิทยาลัยมหิดล
Richard Loeb
(TCI กลุ่ม 2)
ทุนวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายใน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
กรณีดื่มแล้วขัย รวมทั้งโอกาวการหลุด
รอดพ้นจากการดาเนินคดีในชั้นศาล
(495,000 บาท)
ทุนวิจัย เรื่อง ความเป็นไปได้ในการ
ศูนย์วิจัยและการจัดการ

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่/สัญญา
28 พฤษภาคม
2560
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน
2560

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม –
ธันวาคม 2559
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม
2559
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
กันยายน –
ธันวาคม 2559
1 มิถุนายน 2559 –
31 พฤษภาคม
2560
เมษายน 2560 –
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ที่

เจ้าของผลงาน
แสงเจริญทรัพย์

8 อ.เกสรสิริ อรุณชัยพร

9 อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม
อ.ดร.ดารัณ
พราหมณ์แก้ว

10 อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

11 อ.สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์

12 อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์

13 อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย/
แหล่งเผยแพร่/
วัน/เดือน/ปี
ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งทุน
ที่เผยแพร่/สัญญา
บัญญัติกฎหมายเพื่อห้ามเด็กที่เกิดใหม่ ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มีนาคม 2561
สูบบุหรี่ตลอดอายุ (200,000 บาท)
(ศจย.)
บทความ เรื่อง ทุนทางสังคม
วารสาร วิทยาลัยสงฆ์นคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ลาปาง (TCI กลุ่ม 2)
กรกฎาคม –
ธันวาคม 2559
ทุนวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์องค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
ตุลาคม 2559 – 30
ความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนา กรณราชวิทยาลัย
กันยายน 2560
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
(200,000 บาท)
บทความ ภูมิปัญญาประพุทธศาสนา วาสาร ธรรมทรรศน์
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3
เพื่อสังคมของประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
(ฉบับพิเศษ)
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต พฤศจิกายน –
ขอนแก่น
ธันวาคม 2559
(TCI กลุ่ม 2)
ทุนวิจัย เรื่อง การศึกษาข้อมูลการ
วช.
18 พฤศจิกายน
เสด็จพระราชดาเนินในจังหวัดเพชรบุรี
2559 – 18
ของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหา
พฤศจิกายน 2560
ภูมิพลอดุลยเดชและพระราชวงศ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2493-2599
(335,200 บาท)
ทุนวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนา
สกว.
พฤศจิกายน 2559
ระบบและกระบวนการผลิตและ
พัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตต
ปัญญา
(100,00 บาท)
ทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
ภายในมหาวิทยาลัย
29 สิงหาคม 2559–
ออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถใน ราชภัฏเพชรบุรี
28 สิงหาคม 2560
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคม
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ที่

เจ้าของผลงาน

14 อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์

15 อ.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

16 ผศ.ดร.ณัชชานุช
พิชิตธนารัตน์
17 อ.แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

18 อ.แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

19 อ.แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย/
ผลงานสร้างสรรค์
ศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (50,000 บาท)
ทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาประสบการณ์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ จังหวัด
สมุทรสงคราม แผนงาน 1
โครงการวิจัยองค์ความรู้วิถีเกษตรเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัด
สมุทรสงคราม
(1,200,000 บาท)
บทความ เรื่อง เจตคตินักศึกษาต่อการ
ใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาสิทธิมนุษยชน :
กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
บทความเรื่อง นักการเมืองถิ่นเพชรบุรี

แหล่งเผยแพร่/
แหล่งทุน

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่/สัญญา

วช.

พฤษภาคม 2560 –
พฤษภาคม 2561

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 การวิจัย
ทางสังคมศาสตร์กับการ
สร้างสันติภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารราชภัฏเพชรบุรี
(TCI กลุ่ม 2)
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

21 กันยายน 2559

ทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมอาเซียนสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี
(50,000 บาท)
ทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่าน
วช.
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่องเมืองเพชร
เมืองตาลโตนด สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
(400,000 บาท)
บทความเรื่อง The Development of The’3rd International
English Supplementary Reading

Conference on Education

มกราคม –
มิถุนายน 2560
28 ตุลาคม 2559 –
27 ตุลาคม 2560

1 ตุลาคม 2558 –
กันยายน 2559

20 สิงหาคม 2559
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ที่

เจ้าของผลงาน

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย/
ผลงานสร้างสรรค์
Book-Mueang Phet Tantanot-for
Mattayom Suksa 2 Students at
Phetchaburi Province

20 ผศ.ประอรนุช
โปร่งมณีกุล

21

22

23

24

25

26

บทความ การใช้เว็บไซต์สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
บทความ การใช้หนังสือพิมพ์ของ
นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

แหล่งเผยแพร่/
แหล่งทุน
(ICE 2016) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

วารสารวิชาการ มนุษยสังคม
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(TCI กลุ่ม 2)
ผศ.ประอรนุช
วารสารวิชาการ มนุษยสังคม
โปร่งมณีกุล
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(TCI กลุ่ม 2)
ว่าที่ รต.หญิงวรรณีศา
ทุนวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีฟ้า
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
เพชรบุรี
สุขภาพ : กรณีศึกษาน้าพุร้อน
อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี
(40,000 บาท)
ว่าที่ รต.หญิงวรรณีศา
ทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาเส้นทางการ มหาวิทยาลัยจุฬาลกงรณ
สีฟ้า
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบุรี
(100,000 บาท)
ผศ.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ ทุนวิจัย เรื่อง การศึกษาภาพลักษณ์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาหารท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
(100,000 บาท)
อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
ทุนวิจัยเรื่อง การธารงอัตลักษณ์ทาง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพชรบุรี
ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านยางน้ากลัดใต้
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี (50,000 บาท)
ผศ.ดร.วิภวานี
ทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่/สัญญา

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม –
ธันวาคม 2559
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
มกราคม –2560

31 ตุลาคม 2559

1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560

พฤศจิกายน 2559
– 31 ตุลาคม 2560

6 มกราคม 2560 –
5 มกราคม 2651

1 ตุลาคม 2559 –
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ที่

เจ้าของผลงาน
เผือกบัวขาว
อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย/
แหล่งเผยแพร่/
ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งทุน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
เพชรบุรี
เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ : กรณีศึกษา
จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด
(236,000 บาท)
ทุนวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนศิลปะและ
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี
(1,648,350 บาท)

27 ผศ.พจนารถ บัวเขียว
อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์
อ.แสนประเสริฐ
ปานเนียม
อ.ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร
อ.ทนงศ์ จันทมาตย์
28 อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ The Research on Semantically

Culture of Euphemism and CrossCultural Communication between
Thai and Chinese

29 อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ บทความเรื่อง ความเสี่ยงทาง
สุขภาพจิตและการปรับตัวข้าม
วัฒนธรรมของนักศึกษาจีนในประเทศ
ไทย : กรณีศึกษานักศึกษาแลกเปลี่ยน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี
การศึกษา 2558
30 อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ บทความเรื่อง การพัฒนารายชื่อ
รายการอาหารทะเลฉบับภาษาจีน
สาหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี

31 อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ บทความเรื่อง 泰国方言对汉语语

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่/สัญญา
30 กันยายน 2560

15 กันยายน 2559
– 14 มีนาคม 2561

The Second International 9-12 December
Symposium on Chinese
2016
Intercultural
Communication (2016,
Shanghai) Fudan
University, Shanghai China

การประชุมวิชาการ
18 พฤศจิกายน
ประชากรศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559
2559 โดยสมาคมนัก
ประชากรไทย

PBRU 2016: 3rd National
and International
Conference on Global
Mobility through
Ethnicity, Cultural and
Research มหาวิทยาลัย

5 ธันวาคม 2559

ราชภัฏเพชรบุรี
วารสารวิชาการ มนุษยสังคม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

6
รายชื่อผู้มผี ลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559

ที่

เจ้าของผลงาน

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย/
ผลงานสร้างสรรค์
音影响—以碧武里皇家大学汉
语学习者为例

32 อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ ทุนวิจัย เรื่อง การผลิตสื่อสารคดีฉบับ
ภาษาจีน เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
(100,000 บาท)
33 อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ บทความ เรื่อง การปรับตัวทาง
วัฒนธรรม การเรียนรู้และการสื่อสาร
ของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี
(TCI กลุ่ม 2)
34 อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ บทความ เรื่อง ปัญหาการใช้ชีวิต
สุขภาพจิต และการปรับตัวของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย

แหล่งเผยแพร่/
แหล่งทุน
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(TCI กลุ่ม 2)
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่/สัญญา
กรกฎาคม –
ธันวาคม 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
(TCI กลุ่ม 2)

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
มีนาคม – เมษายน
2560

การประชุมวิชาการ

6-7 กรกฎาคม

11 พฤศจิกายน
2559 – 11
พฤศจิกายน 2560

Thailand National
2560
Conference on
Psychology 2017 (TNCP
2017) ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วย
ศาสตร์แห่งใจ (Enabling
Change and Quality of Lift
through Psychology)

35 อ.สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ

บทความเรื่อง ความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(TCI กลุ่ม 2)

36 ผศ.ดร.วิภวานี

บทความ เรื่อง แนวทางการกาหนด
นโยบายส่งเสริมกาสรค้าชายแดนไทย
– เมียนมาร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

PBRU 20156 : 3rd National 4 ธันวาคม 2559
and International
Conference on Global
Mobility through
Ethnicity, Cultural and
Research มหาวิทยาลัย

เผือกบัวขาว

ธันวาคม 2559

7
รายชื่อผู้มผี ลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559

ที่

เจ้าของผลงาน

37 ผศ.ดร.วิภวานี

เผือกบัวขาว

38 ผศ.ดร.สาโรช
เผือกบัวขาว

39 ผศ.ดร.สาโรช
เผือกบัวขาว

40 ผศ.ดร.กอบกุล
วิศิษฏ์สรศักดิ์

41 ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น

อ.ดร.วรรณวิภา

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย/
ผลงานสร้างสรรค์
บทความเรื่อง บทบาทภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการส่งเสริมยุทธศาสตร์
การค้าตลาดชายแดนไทย-เมียนมาร์
(ด่านสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทความเรื่อง กลยุทธ์การบริหาร
ความเสียงงานจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอกุย
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทความเรื่อง แนวทางการบริหาร
ความขัดแย้งในองค์กรเทศบาลตาบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทความเรื่อง ทุนทางสังคมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งเผยแพร่/
วัน/เดือน/ปี
แหล่งทุน
ที่เผยแพร่/สัญญา
ราชภัฏเพชรบุรี
PBRU 20156 : 3rd National 4 ธันวาคม 2559
and International
Conference on Global
Mobility through
Ethnicity, Cultural and
Research มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี
PBRU 20156 : 3rd National 4 ธันวาคม 2559
and International
Conference on Global
Mobility through
Ethnicity, Cultural and
Research มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี
PBRU 20156 : 3rd National 4 ธันวาคม 2559
and International
Conference on Global
Mobility through
Ethnicity, Cultural and
Research มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี
PBRU 20156 : 3rd National 4 ธันวาคม 2559
and International
Conference on Global
Mobility through
Ethnicity, Cultural and
Research มหาวิทยาลัย

บทความเรื่อง Creation of Folk

ราชภัฏเพชรบุรี
PBRU 20156 : 3rd National 4 ธันวาคม 2559

Dance for Thai Phuan in

and International
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รายชื่อผู้มผี ลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559

ที่

เจ้าของผลงาน
มัธยมนันท์
อ.กาญจนี บุพพัณหสมัย

41 อ.จสต.ดร.รัฐ กันภัย

42 อ.อรรถวิทย์ รอดเจริญ

41 ผศ.ดร.กอบกุล
วิศิษฏ์สรศักดิ์
42 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

43 อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

44 ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย/
ผลงานสร้างสรรค์
Phetchaburi Based on the Phuan
Identity in Xiangkhouamg
Province, Loa People’s
Democratic Republic

แหล่งเผยแพร่/
แหล่งทุน

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่/สัญญา

Conference on Global
Mobility through
Ethnicity, Cultural and
Research มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี
บทความเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรกฎาคม –
พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี (TCI กลุ่ม 2)
ธันวาคม 2559
กรณีศึกษาในเขตอาเภอเมืองและ
อาเภอชะอา
บทความเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของคา วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
ประสมที่ขึ้นต้นด้วยคาเครือญาติ ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรกฎาคม –
พจนานุกรมไทย 3 สมัย
(TCI กลุ่ม 2)
ธันวาคม 2559
บทความเรื่อง รูปแบบทางความคิด
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่แนวทางการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มกราคม –
พัฒนาชุมชน
(TCI กลุ่ม 2)
มิถุนายน 2560
บทความเรื่อง กล้วย: วัฏจักรวิถีชีวิต วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
ของคนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มกราคม –
(TCI กลุ่ม 2)
มิถุนายน 2560
บทความเรื่อง ผี ความเชื่อของชาว
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
มอญหมู่บ้านวังกะ ตาบลหนองลู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มกราคม –
อาเภอสังขละบุรี
(TCI กลุ่ม 2)
มิถุนายน 2560
จังหวัดกาญจนบุรี
ทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 26 ตุลาคม 2559 –
ทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง
25 ตุลาคม 2560
Sentence Building สาหรับครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่
ไม่ได้สาเร็จการศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จังหวัดเพชรบุรี
(380,000 บาท)

9
รายชื่อผู้มผี ลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559

ที่

เจ้าของผลงาน

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย/
ผลงานสร้างสรรค์
45 ผศ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง
ทุนวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหาร
จัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนที่ยัง
ยืน ศึกษาชุมชนท่าไม่รวก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
(100,000 บาท)
46 อ.อรวรรณ เหมือนภักตร์ บทความเรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
กรณีศึกษา เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา

แหล่งเผยแพร่/
วัน/เดือน/ปี
แหล่งทุน
ที่เผยแพร่/สัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ครั้งที่ 11 ประจา ปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม
2559

47 อ.สุธิดา บุตรแขก

ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ
“พันธนาการแห่งความผูกพัน
หมายเลข 1”

3rd ART EXHIBITION
IDENTITY OF SOUTHERN
THAILAND 2017

4 – 31 พฤษภาคม

ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ
“ความเชื่อแห่งศรัทธา”

3rd ART EXHIBITION
IDENTITY OF SOUTHERN
THAILAND 2017

48 อ.สรไกร เรืองรุ่ง

2560

หอศิลป์อันดามัน
จังหวัดกระบี่
4 – 31 พฤษภาคม

2560

หอศิลป์อันดามัน
จังหวัดกระบี่
49 อ.สรไกร เรืองรุ่ง

ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ “Carnality”

12th International Festival 31 มกราคม – 3
& Workshop in Thailand กุมภาพันธ์ 2559
2017 วิทยาลัยเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
50 ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ “ลูก”

3rd ART EXHIBITION
IDENTITY OF SOUTHERN
THAILAND 2017

หอศิลป์อันดามัน
จังหวัดกระบี่

4 – 31 พฤษภาคม

2560
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รายชื่อผู้มผี ลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559

ที่

เจ้าของผลงาน

51 อ.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย/
ผลงานสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ
“แนวความคิด”

แหล่งเผยแพร่/
แหล่งทุน
3rd ART EXHIBITION
IDENTITY OF SOUTHERN
THAILAND 2017

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่/สัญญา
4 – 31 พฤษภาคม
2560

หอศิลป์อันดามัน
จังหวัดกระบี่
52 อ.กาญจนี บุพพัณหสมัย

ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ “Milk From
Mother”

12th International Festival 31 มกราคม – 3
& Workshop in Thailand กุมภาพันธ์ 2559
2017 วิทยาลัยเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

