โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน ในปงบประมาณ 2560
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

1

การพัฒนาอาชีพชุมชนตาม
อัตลักษณหมูบานมุสลิมดวย ศูนย
บริหารจัดการบานตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

พ.ค. 59 พ.ค. 60

คณะวิทยาการ
จัดการ

2

การพัฒนาธนาคารความดีตนแบบ
เพื่อเสริมสรางความอยูเย็นเปนสุข
และการเปลีย่ นผานการเรียนรูเ ชิง
สรางสรรคดวยการจัดการตนเอง
แบบมีสวนรวมของชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรี
Determinants of access to
financing in rural areas: A
comparative study on
Indonesian and Thailand’
Micro, Small and Medium
Enterprises (MSMEs)
การประเมินอรรถประโยชน
พหุลักษณตอผลไดของเศรษฐกิจ
ชุมชนในกลุมวิสาหกิจชุมชน
ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาภูมริ ูเรื่องตาลของคน
เพชรบุรีผานระบบคํา

ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ
อ.สุรภัทร พิไชยแพทย
อ.ธนพัฒน อินทวี
อ.เกตุวดี สมบูรณทวี
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
(60%)
รศ.ดร.สมบูรณ ยืนยง
สุวรรณ (ว.รัชภาคย 20%)
อ.ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ
(ม.ราชภัฏนครปฐม 20%)
อ.ดร.ศศิภา พจนวาที
(50%)
อ.ฐิติพร สําราญศาสตร
(50%)

งบประมาณ
(บาท)
500,000
(291,666.67)

10 มิ.ย. 59
- 9 มิ.ย. 60

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

495,000
(198,000)

1 มิ.ย. 59 31 มี.ค. 60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(60,000)

ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
(100%)

1 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(66,666.67)

อ.ดร.สุนี คํานวลศิลป
(100%)

15 ส.ค. 59
- 14 ส.ค.
60
15 ส.ค. 59
- 14 ส.ค.
60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(83,333.33)

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(83,333.33)

3

4

5

6

การวิเคราะหองคความรูสหกรณ
ออมทรัพยตนแบบ กรณีศึกษา
สหกรณออมทรัพยสถาบัน
อุดมศึกษา จากการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานดวยตัว
แบบคณิตศาสตร

อ.ดร.ประพล เปรมทองสุข
(50%)
รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท
(50%)

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

อ.ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ 1 ก.ย. 59 (100%)
31 ส.ค. 60

คณะวิทยาการ
จัดการ

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(91,666.67)

รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท 21 พ.ย. 59
(40%)
- 20 พ.ย.
รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ (30%)
60
อ.อริสสา สะอาดนัก (30%)
การประเมินความตองการการ
อ.ดร.กฤษฎา พรประภา
20 ก.พ. 60
ทองเที่ยวเชิงเกษตรขอสหกรณโคนม (100%)
- 19 ธ.ค.
วังน้ําเย็น จํากัด อําเภอวังสมบูรณ
60
จังหวัดสระแกว
การสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัด อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ
9 มี.ค. 60 เพชรบุรีโดยใช Application
(80%)
31 ม.ค. 61
อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
เสนทางการทองเที่ยวตามรอย
(10%)
โครงการอันสืบเนื่องมาจาก
อ.นิธิกร มวงศรเขียว (10%)
พระราชดําริเปนเครื่องมือ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ (20%) 9 มี.ค. 60 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
31 ม.ค. 61
(20%)
หมูบานไทยมุสลิม
อ.ธนพัฒน อินทวี (20%)
อ.สุรภัทร พิไชยแพทย
(20%)
อ.เกตุวดี สมบูรณทวี (15%)
นายอุดร หมันมณี (5%)
การออกแบบโครงสรางองคการและ ผศ.ดร.อมรินทร เทวตา
1 พ.ย. 59 ระบบการดําเนินงานของสํานักงาน (60%)
31 ต.ค. 60
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย อ.ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
ศิลปากร ที่สงผลตอการจูงใจในการ (10%)
อ.รชกร วชิรสิโรดม (10%)
ทํางานของพนักงาน
นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ (10%)
น.ส.ณฐมน พัฒนา (10%)

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
83,333.33

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(70,000)

คณะวิทยาการ
จัดการ

212,500
(121,704.55)

คณะวิทยาการ
จัดการ

309,600
(187,167.27)

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(73,333.33)

ลําดับ

ชื่อโครงการ

7

การศึกษารูปแบบและกลวิธีการ
รองเรียนและการตอบขอรองเรียน
ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
ในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรใน
บริบทของไทย
เรื่องเลาชีวิตความสําเร็จดานการ
ดําเนินงานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใน
จังหวัดเพชรบุรีของสุวิทย เปยผอง

8

9

10

11

12

ชื่อผูวิจัย

ลําดับ

ชื่อโครงการ

13

การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การจัดการชุมชนอยางยั่งยืนของ
ชุมชนไทยมุสลิม อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี
การใชอัตราสวนทางการเงินเพื่อ
วิเคราะหความเสี่ยงในการ
ลมละลายของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
กลยุทธการพัฒนาเพื่อความอยูรอด
และเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี
กลยุทธโลจิสติกสเพื่อสงเสริมธุรกิจ
สงออกสินคาชายแดน ดานสิงขร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

14

15

16

17

18

การรอยเรียงเลขมงคลในธุรกิจหมอ
ดู: วาทกรรมบนพื้นฐานความเชื่อ
ทางโหราศาสตร
“สักขาลาย” อัตลักษณกลุมชาติ
พันธุในภาคอีสาน: กรณีศึกษา
จังหวัดนครพนม สกลนคร
มุกดาหาร กาฬสินธุ และหนองคาย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ
(100%)

1 พ.ค. 60 30 เม.ย. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(41,666.67)

อ.ธิดาทิพย ปานโรจน
(100%)

1 พ.ค. 60 30 เม.ย. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(41,666.67)

ผศ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศ
ภิญโญ (100%)

1 พ.ค. 60 30 เม.ย. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(41,666.67)

อ.ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ
(60%)
อ.ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
(20%)
ผศ.ดร.ศศิภา พจนวาที
(20%)
อ.ดร.ภพ สวัสดี (100%)

22 พ.ค. 60
- 21 พ.ย.
60

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(66,666.67)

1 มิ.ย. 60 31 พ.ค. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(33,333.33)

ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว 6 มิ.ย. 60 (100%)
5 มิ.ย. 61

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(33,333.33)

ชื่อผูวิจัย

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน

2,917,100
(1,668,538.48)

โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ 2560
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

การพัฒนาอาชีพชุมชนตาม
อัตลักษณหมูบานมุสลิมดวยศูนย
บริหารจัดการบานตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

2

3

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
พ.ค. 59 อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ
พ.ค. 60
อ.สุรภัทร พิไชยแพทย
อ.ธนพัฒน อินทวี
อ.เกตุวดี สมบูรณทวี
ชุดโครงการวิจยั เรื่อง "การวิจัยเชิง รศ.ดร.พวงรัตน ขจิตวิชยานุ 24 พ.ย. 58
บูรณาการเพื่อสงเสริมศักยภาพ
กูล (30%)
- 23 ม.ค.
หนวยงานทองถิ่นในการจัดการและ นายอาวีระ ภัคมาตร (10%)
60
ปองกันการปนเปอนของสารพิษบน ผศ.ดร.ทิพยสดุ า พุฒจร
(15%)
พื้นที่ตนน้ํานาน ระยะที่ 2"
โครงการยอย เรื่อง "การสราง
ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร (15%)
เครือขายความรูภาคประชาชนและ ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว
(15%)
การบูรณาการดําเนินงานของ
หนวยงานทองถิ่นในการปองกันการ อ.ดร.ฐิตมิ า เวชพงศ (15%)
ปนเปอนและการไดรับสารพิษบน
พื้นที่ตนน้ํานาน"
ชุดโครงการวิจยั เรื่อง “การเพิ่มขีด อ.ดร.ประทิน เลี่ยนจํารูญ
1 มิ.ย. 59 –
ความสามารถและทักษะวิชาชีพดาน อ.ดร.อรพิน ดวงแกว
31 พ.ค. 60
การทองเที่ยวและบริการเพื่อรองรับ ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ
เจริญวิศาล (20%)
ภาวะการจางงานในระดับ
อาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และ
พังงา”
โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาขีด
ความสามารถหลักของบุคลากร
ทางการทองเที่ยวและบริการใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
กระบี่และพังงา

แหลงเงินทุน
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

งบประมาณ
(บาท)
300,000
(175,000)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)
ภายใตโครงการ
ของสํานักพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคการ
มหาชน)

407,000
(69,771.43)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)

695,000
(92,666.67)

ลําดับ

ชื่อโครงการ

4

ชุดโครงการวิจยั เรื่อง “การเพิ่มขีด
ความสามารถและทักษะวิชาชีพดาน
การทองเที่ยวและบริการเพื่อรองรับ
ภาวะการจางงานในระดับ
อาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และ
พังงา”
โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพของบุคลากรทางการ
ทองเที่ยวและบริการในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่และพังงา
ชุดโครงการวิจยั เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและสรางสรรค
การเรียนรูในภูมภิ าคตะวันตก
โครงการยอยที่ 3 การวิจยั
ปฏิบัติการเพื่อใหครูพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องจากงานประจําสูการ
วิจัยในชั้นเรียนดวยการสรางสรรค
คุณภาพวิชาการและความกาวหนา
ในวิชาชีพ
โครงการศึกษากระบวนการ
ดําเนินงานของธนาคารที่ดิน

5

6

7

การสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรีโดยใช Application
เสนทางการทองเที่ยวตามรอย
โครงการอันสืบเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนเครื่องมือ

ชื่อผูวิจัย

งบประมาณ
(บาท)
695,000
(92,666.67)

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

อ.ดร.ปวีณกร แปนกลัด
อ.ดร.รุงทิวา สลากัน
ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ
เจริญวิศาล (20%)

1 มิ.ย. 59 –
31 พ.ค. 60

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
(60%)
ผศ.ดร.วรรณวีร บุญคุม
(20%)
น.ส.ณัฐธยาน ตั้งถาวรสกุล
(20%)

15 ก.ย. 59
- 14 ก.ย.
60

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

299,970
(179,982)

อ.ดร.รุงทิพย จันทรธนะกุล
(30%)
ดร.ปริญญา นวลเปยน
(25%)
ผศ.ดร.ณัฐพงศ บุญเหลือ
(20%)
อ.ดร.นิพนธ โซะเฮง (15%)
ดร.พิชัย ชลวิหารพันธ
(10%)
อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ
(80%)
อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
(10%)
อ.นิธิกร มวงศรเขียว (10%)

26 ม.ค. 60
- 26 ก.ค.
60

สถาบันบริหาร
จัดการธนาคาร
ที่ดิน (องคการ
มหาชน)

3,990,000
(1,197,000)

9 มี.ค. 60 - สํานักงานกองทุน
31 ม.ค. 61 สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

127,500
(73,022.73)

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

8

การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะใหครู
อาชีวศึกษาพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องจากงานประจําสูการวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อสรางสรรคคณ
ุ ภาพ
วิชาการและความกาวหนาในวิชาชีพ

6 มี.ค. 60 5 ก.ย. 61

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)

9

งานสํารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือขายพันธมิตร ในพื้นที่ภาค
กลาง โซน 1 ตามโครงการสํารวจ
เกษตรกรใน 36 พื้นที่

16 มี.ค. 60
- 12 ส.ค.
60

สถาบันบริหาร
จัดการธนาคาร
ที่ดิน (องคการ
มหาชน)

10

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
หมูบานไทยมุสลิม

11

การติดตามและประเมินการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัตสิ งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 2535
และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
นําไปสูการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศใหเกิดความยั่งยืน

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
(70%),
รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ (10%)
อ.ศิวกรณ เอ็งฉวน (10%)
อ.ดร.สุมาลี พงศตยิ ไพบูลย
(10%)
อ.ดร.รุงทิพย จันทรธนะกุล
(25%)
ผศ.ดร.ณัฐพงศ บุญเหลือ
(20%)
อ.ดร.นิพนธ โซะเฮง (20%)
อ.ทิพากร วิชิตาเลิศพงศ
(20%)
อ.พิมพ คงขาว (15%)
อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ (20%)
ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
(20%)
อ.ธนพัฒน อินทวี (20%)
อ.สุรภัทร พิไชยแพทย
(20%)
อ.เกตุวดี สมบูรณทวี (15%)
นายอุดร หมันมณี (5%)
ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
(50%)
อ.จรีรัตน อินทรจํานงค
(50%)

งบประมาณ
(บาท)
562,000
(174,844.44)

2,190,000
(985,500)

9 มี.ค. 60 - สํานักงานกองทุน
31 ม.ค. 61 สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

185,900
(112,385)

1 มี.ค. 60 28 ส.ค. 60

550,000
(275,000)

ศูนยสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผูวิจัย

12

ชุดโครงการวิจยั เรื่อง "แนวทางการ
พัฒนาแบรนดแหลงทองเที่ยว
ภาคใตอยางยั่งยืน" โครงการยอยที่
2 การสรางแบรนดทางการ
ทองเที่ยวเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ฝงทะเลตะวันตก

รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ
ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา
อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ
อ.ธนพัฒน อินทวี
อ.สุรภัทร พิไชยแพทย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน

1 มิ.ย. 60 - สํานักงานกองทุน
31 พ.ค. 61 สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน

งบประมาณ
(บาท)
1,100,000
(366,666.67)

11,102,370
(3,794,505.60)

